
Pocăință, Spovedanie și urcuș duhovnicesc
Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți descriu 

în deplinătatea lui procesul de înaintare pe drumul 
desăvârșirii în Hristos, creștinul fiind ajutat de Harul 
dumnezeiesc în efortul permanent de îmbunătățire a 
vieții duhovnicești, prin curățirea de patimi, cultivarea 
virtuților și dobândirea stării de nepătimire. Bineînțeles, 
urcușul spiritual este condiționat și de relația de iubire pe 
care o avem cu semenii și cu Dumnezeu. „Dar în acest 
urcuș spiritual, creștinul trebuie să se angajeze cu toată 
ființa lui în credința vie, statornică, cea apostolică să-i fie 
izvorul din care să se hrănească sufletul său pentru ca 
într-o strânsă legătură de comuniune și comunicare cu 
Biserica, să-și sporească necontenit viața, până la statu-
ra bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui 
Hristos... căci numai în unire deplină cu El putem dobândi 
mântuirea și numai într-un urcuș permanent, continuu, 
pe scara valorilor moral-spirituale, ajungem la ținta finală, 
îndumnezeirea.” (Mitropolit Nicolae Mladin)

„Fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia.” 
(Matei 5, 4) Așa prezintă Mântuitorul pe Muntele Măsli-

nilor îndatorirea de căpetenie a creștinului în acest urcuș 
duhovnicesc, iar această îndatorire este constituită prin 
Pocăință.

Cuvântul „pocăință” înseamnă întoarcerea oricărui 
suflet creștin la Dumnezeu. Înseamnă schimbarea 
gândului, prefacerea minții, a doua naștere dată de 
Dumnezeu după Botez, o posibilitate de întoarcere către 
Tatăl, o putere care lucrează la schimbarea firii noastre. 
Ea, pocăința, nu are margini și, după cum spune Sfântul 
Serafim de Sarov, are o singură condiție: hotărârea.

În general, pocăința exprimă regretul față de o 
faptă rea săvârșită, dând expresie vinovăției ce apasă 
conștiința, datorită păcatului. Scopul acestui regret 
îndreptat spre Dumnezeu este dobândirea iertării adu-
cătoare de liniște și pace sufletească. Prorocii Vechiului 
Testament, de la Sfântul Ilie și până la Sfântul Ioan Bote-
zătorul aveau pocăința ca temă centrală a propovăduirii, 
arătând că Împărăția lui Dumnezeu trebuie întâmpinată 
prin schimbarea vieții, a modului de a simți și de a gândi 
sau de a făptui. Chiar Mântuitorul și-a început activitatea 
Sa cu cuvintele: „Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția 
cerurilor.” (Matei 4, 17)

De multe ori ni se spune în Sfintele Evanghelii că 
Mântuitorul a iertat păcatele celor care veneau la El și 
le-a vindecat toate bolile. Însă El mai face ceva, nemai-
întâlnit până atunci, anume ridică pocăința la rang de 
Sfântă Taină, lăsând-o Sfinților Apostoli, ca și continuatori 
ai activității Sale: „Amin grăiesc vouă; 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 și 16, 
19). „A suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt; căro-
ra veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține, 
vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23). De atunci, Taina Pocăinței 
(Spovedaniei sau Mărturisirii) a fost aplicată neîntrerupt 
de către Biserică în viața credincioșilor săi.

Sfinții Părinți vorbesc de patru faze ale Pocăinței 
ca Taină: 1. căința sau regretul sincer pentru păcatul 
săvârșit; 2. mărturisirea păcatelor; 3. dezlegarea pri-
mită de la preotul duhovnic și 4. canonul sau epitimia 
dată de preot, spre îndreptarea celui ce are această 
îndreptare.

Epitimiile sunt, după învățătura Bisericii Ortodoxe, 
medicamente sau remedii, iar nu pedepse. Paul Evdo-
chimov, vede în epitimie un exercițiu de căință: „Ea este 
o doctorie, iar părintele duhovnic caută raportul organic 
între cel bolnav și mijlocul de vindecare. Scopul epitimiei 
este să-l pună pe penitent în niște condiții noi, în care 
nu mai este ispitit de păcat”.

„Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul 
Domnului cu nevrednicie va fi vinovat față de trupul și 
sângele Domnului”( I Corinteni XI, 27).

Iată de ce, pentru a se putea împărtăși cu vrednicie, 
creștinul trebuie să primească înainte Sfânta Taină a 
Spovedaniei, ori de câte ori el și duhovnicul apreciază 
că este cazul.
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Îmi iuBeSc viața PuSă 
la Încercări de 
Sindromul down

Am întâlnit-o pentru prima oară pe Tryn Miller on-line 
acum un an de zile, când lucram la realizarea unui serial 
despre sindromul Down și prietenie. Tryn, care suferă de 
sindromul Down, și prietena ei Anna, au scris despre priete-
nia lor. Când am început să mă întreb dacă sindromul Down 
ar trebui „tratat”, am apelat din nou la Tryn, fiindcă știam 
că perspectiva ei va avea iar un impact însemnat asupra 
răspunsului. Îți mulțumesc din nou, Tryn, pentru că ai ales 
să ne împărtășești povestea ta:

Numele meu e Tryn Miller și aș dori să vă spun despre 
cum e să crești cu sindromul Down. Sunt născută pe 11 
august 1979. Mama mi-a spus că am fost diagnosticată 
cu sindromul Down în spital. Am avut nevoie de o mulțime 
de tratamente, motiv pentru care am călătorit în diferite 
locuri cât am fost bebeluș, pentru a face terapie celulară 
împotriva extra-cromozomului pe care îl am. Am mers în 
Germania pentru a fi consultată de un medic de acolo în 
privința terapiei.

Să cresc cu acest sindrom a presupus și încă presupune 
o serie de încercări. Nu am trăit o viață normală. Să ai sin-
dromul Down înseamnă atât momente bune, cât și momente 
rele. Am simțit întotdeauna că nu o să pot să mă înțeleg cu 
oamenii cu care începeam să fiu prietenă. Când eram mică 
și mai apoi, cât am crescut, eu eram cea care era hărțuită. 
Încă sunt hărțuită și luată peste picior pentru simplul fapt că 
arăt altfel decât alte persoane cu sindrom Down!

Am fost discriminată de un profesor în școala generală 
pentru că nu învăț suficient de repede. Tot el a lansat zvonuri 
precum că eram o persoană rea. Să dezvolt o relație de 
prietenie era foarte greu pe atunci fiindcă eram considerată 
urâtă, se făceau glume pe seama greutății mele și mi se 
spuneau vorbele cele mai pline de ură la care acei oameni 
se puteau gândi! Strigau și țipau la mine ca și cum aș fi făcut 
ceva care să îi deranjeze. Odată ajunsă în clasa a șaptea, 
am dat peste un coleg care mă lua peste picior din cauza 
greutății și îmi spunea că sunt grasă „precum o mașină 
de gunoi”. M-am simțit cu adevărat rănită de acest coleg 
care mă ataca verbal și încercam să ripostez. Nu am fost 
niciodată adepta violenței, motiv pentru care am încercat să 
scap de el speriindu-l, dar, ghici ce, nu s-a întâmplat asta! 
De aceea, pot spune că da, văd sindromul Down ca pe ceva 
negativ, dar, în același timp, văd și lucruri pozitive în a avea 
un cromozom în plus. Și sunt multe astfel de lucruri la care 
mă pot gândi!

În viața mea sunt o serie de încercări pe care le întâmpin 
în fiecare zi, de la a fi hărțuită, luată peste picior, până la a 
avea o serie de dizabilități pe care oamenii sănătoși pur și 
simplu nu le înțeleg. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă cu 
adevărat ce înseamnă să ai această boală! Mă întreb dacă 

e posibil ca sindromul Down să poată fi transferat și altora, 
ca astfel, persoanele care îi rănesc pe cei cu sindrom Down 
să știe cum e să fii diferit! Dacă ar fi să renunț la sindromul 
Down nu aș face-o, dar dacă nu aș avea de ales, aș încerca 
să îl fac să fie acceptat drept ceva normal de către ceilalți. Ar 
însemna să nu mai trăiesc cu atâtea dizabilități și aș trăi ca 
o persoană normală, așa cum mi-am dorit întotdeauna.

Dacă ar fi să schimb faptul că sufăr de sindromul Down 
nu aș face asta! Sunt mândră de cine sunt și asta spune 
totul despre mine și mă face să fiu o persoană puternică. 
S-ar putea spune că sunt diferită, dar până la urmă fiecare 
e diferit în felul lui. Dacă nu aș fi avut acest cromozom în 
plus, nu aș fi fost eu! Sunt recunoscătoare că am sindromul 
Down pentru că tot ce vreau e să fac o diferență în această 
lume, și simt într-adevăr că o fac!

M-am născut pentru a determina o schimbare în viețile 
oamenilor! Îmi iubesc viața în acest moment! Mi-am făcut 
mulți prieteni. Locuiesc pe cont propriu, lucrez ca voluntară 
în trei activități diferite. Urmez facultatea de media digitală 
și mă pregătesc să obțin un certificat de specializare. Fac o 
diferență în viețile celor din jur datorită inimii mele și a felului 
de a fi, iar asta rezumă totul.

Traducere: Ioana Pleșca
http://stiripentruviata.ro/

Sursa: patheos.com

Vârsta de la care trebuie să ne spovedim este 
menționată de Timotei al Alexandriei prin canonul I ca 
fiind 7 ani, iar Pravila cea Mare spune: „Dumnezeu nu 
socotește pe cei ce fac păcate după anii pe care-i au, 
ci după cum e mintea și înțelepciunea omului”. Așadar, 
atunci când omul este responsabil pentru păcate, când 
există discernământ, el trebuie să se spovedească.

În concluzie, cuvintele „Să luăm seama la căile 
noastre, să le cercetăm și să le întoarcem la Domnul” 
(Plângeri 3, 40) ne arată drumul pe care să-l parcurgem 
spre asemănarea cu Dumnezeu, scopul vieții oricărui 
creștin.
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Pr. Marian Mărăcine
 Parohia Sadu II, Bumbești-Jiu, Gorj
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Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune că 
Domnul nostru Iisus Hristos a trecut dincolo, în ținutul 
Gadarenilor, unde l-au întâmpinat cei doi demonizați care 
ieșeau din morminte. Acest lucru ne duce cu gândul la fap-
tul că, prin întruparea Sa, Domnul nostru a trecut dincolo 
de prăpastia care îl despărțea pe om de Dumnezeu, la 
noi, adică aceia care, prin păcat, ajunsesem sub puterea 
demonilor și locuitori în ținutul morții, cu alte cuvinte în 
morminte. Așa ne spune Sfânta Evanghelie când zice 
despre Mântuitorul, venind să locuiască în ținutul Galileii 
neamurilor, mai precis în Capernaum, la începutul pro-
povăduirii Sale, a făcut să se împlinească o profeție a lui 
Isaia, care zice „poporul care stătea în întuneric a văzut 
lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra 
morții, lumină le-a răsărit”. Deci nouă celor din întuneric 
ne-a răsărit lumina dumnezeirii și a vieții veșnice. 

Vorbind despre distanța care îl separa pe om de 
Dumnezeu, Sfântul Nicolae Cabasila spune că erau trei 
obstacole sau ziduri în calea unirii omului cu Dumnezeu. 
Cel dintâi era firea, Dumnezeu fiind necreat, nemărginit 
și veșnic, iar omul creat și limitat, distanță infinită între 
cele două firi, distanță anulată prin întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, care a unit în persoana Sa cele două firi, dum-
nezeiască și omenească. Datorită acestei uniri, primim și 
noi, prin firea Sa umană îndumnezeită, posibilitatea unirii 
cu Dumnezeu, prin har, adică prin energia, puterea sau 
lucrarea dumnezeiască, care se revarsă din Dumnezeu 
prin Duhul Sfânt. Un al doilea zid pe care omul prin liber-
tatea sa l-a ridicat a fost păcatul, Dumnezeu fiind izvorul 
sfințeniei, nu are nimic comun cu păcatul, și atunci pentru 
nimicirea acestuia a fost necesară crucea, jertfa Fiului lui 
Dumnezeu întrupat, pentru păcatele oamenilor. Și totuși 
mai era încă un obstacol, care a venit ca urmare a păca-
tului și anume moartea. Omul nu putea fi în comuniune 
cu Dumnezeu pentru că existența sa era trecătoare, 
oricât s-ar fi apropiat de Dumnezeu, intervenea moartea 
și îl despărțea. Și acest zid a fost surpat de Domnul prin 
Învierea Sa, prin care puterea morții a fost desființată, 
ea nemaifiind decât o trecere de la cele pământești și 
trecătoare la cele cerești și veșnice. Deci cu alte cuvinte 
Domnul a trecut dincoace, în ținutul nostru, așa cum în 
Sfânta Evanghelie a trecut în ținutul Gadarenilor, unde a 
fost întâmpinat de doi oameni posedați de diavol, care 
erau foarte cumpliți, care își găsiseră adăpost în mormin-
te. Dacă citim contextul în care a fost săvârșită această 
minune, așa cum este istorisită de Sfântul Evanghelist 
Matei, în capitolul 8, vom vedea că ea a avut loc după ce 
Mântuitorul a liniștit furtuna, certând vânturile și marea, 
în timp ce Se afla în corabie cu Ucenicii Săi. 

Făcând acea minune, observăm că Sfântul Evan-
ghelist Matei, ne spune că Ucenicii, pe care îi numește 
„”oamenii” s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că și 
vânturile și marea ascultă de El?” Îi numește oameni 
și nu ucenici, pentru că erau nedesăvârșiți, deși văzu-
seră atâtea minuni făcute de Domnul pentru alții. Până 
la furtuna de pe mare, ei nu se bucuraseră de nici o 
minune, de aceea erau oarecum nepăsători, căci nu 
erau nici ologi sau suferinzi de vreo altă boală, deși ar fi 
trebuit să cunoască cine este Acesta, din ceea ce făcuse 
Domnul pentru alții. Aceasta arată că noi privim cu alți 
ochi bucuriile și durerile altora și cu alți ochi bucuriile 
și necazurile noastre. Deci Apostolii, după toate câte 
văzuseră, se întreabă cine este Acesta, de care ascultă 
vânturile și marea, în timp ce demonizații, care nu văzu-

seră nici o minune, au început să strige și să zică: „Ce 
ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai 
înainte de vreme ca să ne chinuiești?” Desigur această 
recunoaștere a dumnezeirii lui Hristos au făcut-o diavolii 
care îi stăpâneau pe cei doi demonizați de frica chinurilor 
pe care știau că au să le primească, ceea ce arată rău-
tatea diavolului, care, deși știe că va fi pedepsit, totuși 
nu încetează să facă rău. Prezența lui Hristos îi chinuie 
și în timp ce ceilalți oameni se temeau să se apropie de 
cei posedați, Domnul vine la cei doi tocmai pentru a-i 
slobozi de această chinuire la care erau supuși de cei 
ce le anulaseră libertatea transformându-i în robi. Nu 
puteau spune că nu au păcătuit, dar cereau să nu fie 
păcătuiți, deci cei care chinuiau pe alții cereau ca ei să nu 
fie chinuiți, ceea ce arată că nici diavolul nu ar vrea să i 
se întoarcă după dreptate acțiunile sale. Așa se întâmplă 
și cu noi când de multe ori, uitând de Dumnezeu, facem 
pe alții să sufere, nu am dori ca altcineva să ne întoarcă 
nouă răutatea pe care am făcut-o altora. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că demonii locuiau 
în morminte ca să inducă oamenilor credința greșită că 
sufletele celor morți se fac demoni. Iar dacă s-ar pune 
întrebarea de ce Domnul a împlinit rugămintea demonilor 

știind că aceștia vor intra în porci și îi vor omorî, răspun-
sul comportă mai multe idei. În primul rând să se arate 
răutatea diavolilor, care, așa cum au omorât porcii, așa 
voiau să facă și oamenilor pe care îi posedau, dacă le-ar 
fi îngăduit Dumnezeu. Apoi demnitatea omului se vede 
și în faptul că, deși oamenii erau stăpâniți de atâta timp, 
întăriți cu putere de sus au putut să suporte răutatea 
demonilor, în timp ce porcii nu au putut. Desigur se mai 
poate înțelege că nici în porci nu au putut intra, dacă nu 
ar fi primit îngăduință de la Dumnezeu. 

În concluzie, să cerem ocrotirea lui Dumnezeu, să ne 
apere de răutatea diavolilor, iar noi să nu-i dăm intrare în 
noi celui rău, atunci când facem faptele lui, pentru că atunci 
dobândește putere asupra noastră când noi facem voia lui, 
pierzând ajutorul și acoperământul lui Dumnezeu. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

(predică la Duminica a V-a după Rusalii; 
Vindecarea celor doi demonizați din ținutul 

Gadarei - Sf. Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1; 5 iulie)

deSPre SPaima și măreția faPtelor minunate 
Săvârșite de domnul!
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Marele nevoitor Leontie
Și purtător de Dumnezeu,
S-a rugat viața întreagă
Pentru țara și neamul său. 

S-a născut la Rădăuți (sec. XIV)
Pe plaiuri moldovenești,
Numărându-se printre primii sfinți
Din Moldova și părinți duhovnicești. 

Dumnezeu l-a înzestrat
Cu calități minunate;
Mare iubitor de Hristos 
Și urâtor de păcate. 

Drept-credincioșii săi părinți
L-au crescut frumos și bine:
Respectuos și ascultător,
Cum unui creștin i se cuvine.

De mic, cu mama sa de mânuță,
La Sfânta Liturghie participa;
Dragostea de cele sfinte,
Cu vârsta, mereu sporea. 

La Biserica voievodală,
Nelipsit era mereu;
Singurul lui scop în viață,
Fiind apropierea de Dumnezeu. 

Părinții din obștea Catedralei,
Cu bucurie l-au primit;
Văzându-i râvna și smerenia ,
Cu numele Lavrentie l-au călugărit. 

Luând binecuvântare de la stareț,
Spre locul liniștit, sihăstresc,
De lângă Putna a plecat,
Formându-se, aici, un cin călugăresc. 

La Mănăstirea sa, „Sfântul Lavrentie”
S-a învrednicit de darul preoției
Și-apoi ca egumen al mănăstirii,
Urca pe calea bucuriei. 

În obștea sa a format,
Cu o purtare frumoasă,
Mulți ucenici îmbunătățiți,
Ce-aveau o viață aleasă. 

Regăsindu-se-ntre ei 
Un pustnic desăvârșit,
Sfântul Daniil Sihastrul,
Cel care l-a sfătuit,

Pe însuși Ștefan cel Mare
Să zidească, spre cinstire,
După fiecare bătălie 
Câte o sfântă mănăstire. 

Observăm cu bucurie
Această vatră sihăstrească
De mari și buni nevoitori,
Cu o credință dreaptă strămoșească. 

Obștea din „Schitul Laura” ducea
O viață duhovnicească,
Cu o trăire înaltă
Și o purtare pustnicească. 

Cuviosul egumen Lavrentie 
Aici s-a nevoit și s-a smerit,
Încât darul facerii de minuni 
De la Dumnezeu a dobândit. 

Blândul păstor al obștei,
Se ruga pentru toți stăruitor
Către Bunul Dumnezeu,
Fiind împreună cu îngerii slujitor. 

Cu ale sale sfinte rugăciuni, 
Mulți bolnavi s-au vindecat.
El tuturor era părinte, 
Dascăl și ocrotitor minunat.

După întemeierea Episcopiei 
De Rădăuți, credinciosul domnitor,
Alexandru cel Bun, l-a rânduit,
Al turmei lui Hristos păstor. 

Primind jugul arhieriei,
A adăugat la nevoințele sihăstrești,
Cu multă responsabilitate
Și crucea slujirii arhierești. 

Și-a făcut cu demnitate 
Datoria de ales păstor
Veghind la păstrarea rânduielilor
Canonice, spre folosul cel mântuitor.

Priveghea, postea și se ruga;
Multe biserici a sfințit
Și spre întărirea Bisericii lui Hristos
Preoți și diaconi a hirotonit. 

După mulți ani de arhierească 
Păstorire, simțindu-se slăbit,
S-a retras din scaunul său 
Unde cu sfințenie a slujit. 

Râvnind vieții sihăstrești,
La „Schitul Laura” a revenit.
A îmbrăcat schisma cea mare
Și cu numele Leontie a viețuit. 

Nevoindu-se zi de zi,
Cu lacrimi fierbinți se ruga;
Uimind pe toți cu smerenia 
Și-o viață de înger în trup ducea. 

Cel mai vestit părinte duhovnicesc
Din nordul Moldovei era;
Învăța pe toți adevărata credință
Și multe minuni el făcea. 

Simțindu-și sfârșitul aproape,
Întregul sobor a chemat
Și ultimele povețe părintești,
Cu multă înțelepciune le-a dat. 

A rânduit ca egumen 
Pe ucenicul cel mai apropiat:
Cuviosul Daniil Sihastrul,
Apoi pe toți i-a binecuvântat. 

Întru nădejdea învierii
Și a vieții veșnice a plecat
La Domnul, pe care mult L-a iubit
Și-n mâinile Lui sufletul și-a dat. 

Proslăvindu-se prin multe minuni,
Cu trupul întreg și nestricat
A fost găsit în mormânt
Și-n Biserica din Rădăuți așezat. 

La cinstitele sale moaște,
Mulți credincioși se rugau;
Sănătate și mângâiere,
Cu ajutorul său ei primeau. 

Și dincolo de hotare
Sfântul Leontie era vestit,
Că prin minunile făcute,
Mulți bolnavi a tămăduit. 

Două secole de-a rândul
Oamenii veneau și se rugau
În biserica episcopală,
Unde sfintele moaște se odihneau. 

Pe la anii 1621-1622,
Un mare teolog de la Kiev,
A spus că „Sfântul Leontie 
Din Rădăuți, zace cu trupul întreg.”

În anul 1639, prădându-se biserica,
Sfintele moaște-au dispărut;
Poate luate de năvălitori
Sau îngropate în loc neștiut. 

Cel ce cunoaște secretul,
Este Bunul Dumnezeu;
Care le poartă de grijă,
Plăcuților Săi, mereu. 

În 1992, Biserica Ortodoxă Română 
L-a canonizat spre cinstire
Pe Sfântul Ierarh Leontie,
Iar pe 1 iulie, fiind ziua sa de prăznuire. 

Sfântul ierarh leontie de la rădăuți Dumitra Groza 
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„Dar ca să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a 
ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul și 
mergi la casa ta.” (Matei 9, 6)

Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum 
este o Evanghelie a iertării. Cei prezenți la acest minunat 
eveniment sunt mai impresionați de vindecarea trupească, 
încât „toți erau uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând: 
asemenea lucruri n-am văzut niciodată.” (v. 12)

Sfântul Matei este evanghelistul care nu pune accent 
nici pe intrarea în scenă a slăbănogului, nici pe despărțirea 
dintre acesta și Mântuitorul Hristos, pentru că în Evanghe-
lia sa nu slăbănogul ocupă locul principal și nici vindecarea 
sa trupească, ci Iisus și lucrarea sa de iertare a păcatelor 
„pe pământ.” Toată Evanghelia după Matei subliniază că 
Domnul Iisus a venit pe pământ pentru iertarea păcatelor 
și explică evanghelistul „căci El va mântui pe poporul Său 
de păcatele lor.” (Mt. 1, 21) Însuși Domnul după Înviere Își 
mărturisește puterea care I s-a dat „în cer și pe pământ”, 
toată puterea, deci și puterea iertării păcatelor.

Această temă a iertării debutează de la începutul peri-
copei evanghelice prin cuvintele pe care Iisus i le adresea-
ză slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele 
tale!” (v. 2) Iertarea de păcate nu-i aduce slăbănogului 
vindecare trupească, căci aceasta vine după cuvintele: 
„Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta!” De aici rezultă 
că nu păcatele erau cauza bolii sale. Iertarea păcatelor, 
adică minunea vindecării duhovnicești este prezentată cu 
o mai mare importanță decât cea trupească.

Aici Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață: „Ce vi se pare 
mai ușor să înzdrăvenești un trup slăbănogit sau a ierta 
păcatele sufletului? Negreșit, e mai ușor să înzdrăvenești 
un trup slăbănogit, că pe cât este mai bun sufletul decât 
trupul, pe atât este mai mare lucru a ierta păcatele decât 
a tămădui un trup, dar pentru că iertarea păcatelor este o 
lucrare ce nu se vede, iar vindecarea trupului una care se 
vede, adaug acum și ceea ce este mai ușor, dar mai săritor 
în ochi, ca prin aceasta să aveți dovada că am săvârșit și 
ceea ce este mai greu, de nevăzut.” (Omilii la Matei)

În rostirea cuvintelor Domnului, „unii dintre cărturari” 
vedeau o hulă, în sinea lor. Faptul că nu credeau în dum-
nezeirea Fiului Omului îi face să cugete „rele” în inima lor. 
Potrivit profeției lui Daniel, Mântuitorul Se numește Fiul 
Omului, asta pe de o parte arătând prezența Sa trupească 
printre oameni și pe de altă parte, lucrarea Sa pe „pământ” 
după Înviere și Înălțarea la cer: „Iată Eu sunt cu voi până 

la sfârșitul veacurilor.” (Mt. 28, 20)
Înțelegem că Mântuitorul, așa cum a făcut cu slăbă-

nogul din Capernaum, face la fel cu toți cei care vin la 
el cu credință. El iartă păcatele aici și acum și în veac. 
Puterea iertării a fost dată mai apoi Sfinților Apostoli și 
prin ei, Bisericii Sale.

Sfântul Apostol Petru și prin el tuturor Apostolilor, Mân-
tuitorul adresează cuvintele: „Tu ești Petru și pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui 
pe dânsa și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei 
lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega 
pe pământ va fi dezlegat și în ceruri.” (Mt. 16, 16-19)

Mărturisirea Sfântului Apostol Petru în numele tuturor 
Apostolilor Îl face pe Mântuitorul să ne descopere intenția 
de a întemeia Biserica, iar aceasta are ca temelie credința 
în mesianitatea și divinitatea Sa mărturisite de Sfântul 
Apostol.

Hristos este „Capul Trupului, adică al Bisericii”, spune 
Sfântul Apostol Pavel (Col. 1, 18), „stâlp și temelie a ade-
vărului.” (I Tim. 3, 15)

Fără să greșească, unii Sfinți Părinți numesc Biserica 
„spital duhovnicesc”, pentru că este locul unde ne 
vindecăm de rănile păcatelor, iar părinții duhovnici 
care administrează darul iertării sunt numiți „doc-
tori.” Toți Sfinții Apostoli au primit puterea iertării 
păcatelor, căci Domnul li S-a adresat cu cuvintele: 
„Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor 
fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi.” (In. 
20, 21-23) Prin Sfinții Apostoli și prin urmașii lor, 
episcopii și preoții, se prelungește în lume până 
la sfârșitul veacurilor puterea de a ierta păcatele 
oamenilor, ucenicii Săi fiind purtători ai Duhului 
Său Celui Sfânt. Câte leagă și dezleagă episcopii 
și preoții pe pământ sunt legate și dezlegate în 
cer. Dumnezeu confirmă în cer ceea ce săvârșesc 
pe pământ cei mandatați de Hristos cu darul 
iertării păcatelor.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Au și stă-
pânitorii pământului puterea de a lega, dar leagă 
numai trupește. Puterea de a lega a preoților 

leagă sufletele și străbate cerurile. Dumnezeu întărește 
sus în ceruri cele făcute de preoți pe pământ, Stăpânul 
întărește hotărârea dată de robi. Ce oare altceva a dat 
Dumnezeu preoților decât puterea cerească? Văd însă 
că toată această putere a fost dată de Fiul preoților. Au 
fost înălțați la slujba aceasta atât de mare, ca și cum 
de acum s-ar fi mutat în ceruri, ca și cum ar fi depășit 
firea omenească, ca și cum ar fi scăpat de toate patimile 
omenești.” (Despre preoție)

Iată o taină mare și de negrăit la care trebuie să cuge-
tăm și în care trebuie să credem. Astăzi sunt mulți „cărtu-
rari” care cugetă rele și lovesc Biserica și învățăturile ei. 
Sunt mulți care se numesc „ortodocși”, care însă refuză 
Taina Spovedaniei sau chiar o batjocoresc, ca altădată 
aceia care nu credeau în puterea pe care a dat-o Dum-
nezeu oamenilor.

Prin firea noastră păcătoasă, toți suntem ca slăbănogul, 
toți avem nevoie de iertare și poate ca și el, suntem lipsiți 
de îndrăzneală. Să nu deznădăjduim, în Biserică vom găsi 
pe Domnul și cuvintele Sale mărturisitoare: „Îndrăznește, 
fiule! Iertate sunt păcatele tale!” Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie 

(predică la Duminica a VI-a după Rusalii, 
Vindecarea slăbănogului din Capernaum, 

Sf. Ev. Matei 9, 1-8; 12 iulie)

taina iertării păcatelor
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În familia românească tradițională nu a existat niciodată 
noțiunea de „planning familial”. Valorile spirituale transmise 
tinerilor, din generație în generație, includeau respectul 
pentru instituția familiei, asumarea responsabilității nașterii 
și creșterii copiilor, conștiința faptului că în pântece se află 
o ființă înzestrată cu suflet și nu doar o „masă celulară”, 
așa cum se promovează azi, pe toate căile. 

În societatea modernă, însă, toate valorile mai sus 
enumerate își pierd sensul, prin apariția și promova-
rea contracepției și a planificării familiale. Alternativa 
contracepției pune într-o lumină nouă relațiile interuma-
ne: oamenii devin unii pentru ceilalți simpli „furnizori” ai 
plăcerii, iar promiscuitatea și vagabondajul sexual iau 
locul fidelității și respectului reciproc. Treptat, pierderea 
responsabilității actului sexual a dus la goana după 
plăcere, dar și la ignorarea consecințelor directe ale 
relațiilor intime. În acest context, e de la sine înțeles că 
apariția unei sarcini reprezintă un „accident”, o „proble-
mă” care trebuie urgent rezolvată și pentru care aceeași 
societate modernă găsește imediat soluția: avortul. Și, 
pentru că această formă de prostituție mascată are 
nevoie de un suport moral, pe care Biserica nu îl poate 
asigura, nu lipsesc acuzațiile de anacronism sau de 
lipsă de înțelegere a preoților față de problemele fami-
liei contemporane. Iar pledoaria îndreptată împotriva 
celor care susțin că sensul căsătoriei se regăsește 
în nașterea de prunci are drept principal argument 
greutățile financiare.

Vremurile sunt grele – se spune – cine mai poate face 
azi câte 5 - 6 copii, cum se făceau odinioară? De-abia ne 
descurcăm noi, de pe o zi pe alta! În plus, e dreptul nostru 
de a hotărî în privința numărului de copii pe care decidem 
să-i aducem pe lume și a momentului oportun! Ce se în-
tâmplă, însă, atunci când apare o „sarcină nedorită” (așa 
cum denumim adesea pruncul din pântece, identificându-l 
mai degrabă cu o plagă, cu o boală de care trebuie să ne 
„vindecăm” cât mai repede…)?

„Auzim adesea: fiecare femeie face ce vrea cu corpul 
ei... Să facă ce vrea cu corpul ei, dar de ce face ce vrea și 
cu corpul altuia? Adică cu copilul zămislit într-însa? Femeia 
are așa-zisa libertate, falsa libertate de a omorî copilul! 
Atunci, de ce mai vorbim noi despre dreptul la viață?! Ce 
rost are să vorbim despre drepturi, dacă nu vorbim despre 
obligații?!” (Pr. Nicolae Tănase)

Cele mai multe cupluri de tineri căsătoriți amână până 
spre 30 – 35 de ani decizia de a aduce pe lume prunci, 
folosind contracepția. Contracepția abortivă, contracepția 
ucigașă. Așa-numita pilulă contraceptivă este, în fapt, 
abortivă, la fel cum sunt și steriletul și diafragma. Conform 
ultimelor studii medicale, spermicidele nu sunt contracepti-
ve, sunt avortive! Spermicidele sunt incluse și în lubrifiantul 
de pe „nevinovatul” prezervativ, dar și pe diafragmă, în 
componența supozitoarelor contraceptive (supozitoare cu 
spermicide), creme vaginale etc. De ce nu se recunosc 
efectele ucigașe ale contracepției asupra sarcinii, e lesne 
de înțeles. O adevărată industrie a morții, clădită pe mili-
oane de jertfe umane, câștigă sume imense din „serviciile” 
pe care le oferă în domeniul „sănătății reproducerii”. Cabi-
netele de planning familial, aceste anticamere ale morții, 

pregătesc adolescenții nu pentru viață, ci împotriva vieții. 
Nu pentru familie, ci împotriva familiei.

„Noi avem (…) problema soțiilor noastre care se prosti-
tuează! Dar cum se prostituează? Păi cum se prostituează 
la bordel. (…) Bărbații noștri săvârșesc același lucru cu 
propria lor nevastă! Dar merg și la Biserică, unii se și 
spovedesc, alții se și împărtășesc. Numai că folosesc 
prezervativul, folosesc pilulele, folosesc pastiluțele, nu știu 
ce mai fac, nu știu ce calendar mai țin, și atunci înseamnă 
că se prostituează.” (Pr. Nicolae Tănase)

Avortul și contracepția, promovate în școli

Încă de pe băncile școlii, elevii sunt familiarizați cu 
noțiuni și informații privind contracepția și avortul. La 
orele de „Educație pentru sănătate” sau prin „bunăvoința” 
diferitelor fundații finanțate din fonduri străine, elevii află 
că pot beneficia gratuit de serviciile cabinetelor de plan-
ning familial și că avortul reprezintă „soluția salvatoare”, 
în cazul apariției unei sarcini nedorite… Ei primesc apoi, 
vrând-nevrând, prezervative și pliante despre contracepție, 
deschizându-li-se, practic, toate drumurile către o viață 
lipsită de „interdicții”, dar care are, drept consecință ine-
vitabilă, avortul.

Așa se face că, dintr-un total de peste 5 milioane de 
femei fertile, aproape 400 recurg zilnic la avorturi, așa cum 
se arată într-un studiu publicat în vara anului trecut de In-
stitutul pentru Politici Publice. În România, media anuală a 
avorturilor este de 100.000 – 130.000 pe an, țara noastră 
ocupând locul patru la nivelul Uniunii Europene și locul 
șase la nivel global, în ceea ce privește rata avorturilor. Din 
același studiu aflăm că, din numărul total al femeilor care 
fac avorturi, un procent de 10% îl reprezintă adolescentele 
cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Numai în cursul anului 
trecut, în jur de 200 de adolescente din Bacău au trecut pe 
la un cabinet de ginecologie, pentru a face avort, în timp 
ce în Gorj, 62 de eleve cu vârste cuprinse între 15 și 19 
ani au făcut avort. Și exemplele pot continua.

Programele de „Educație pentru viața de familie” 
susținute de diferite organizații și fundații în școlile noastre, 
cu acordul directorilor și inspectorilor școlari, își propun, 
la nivel declarativ, să asigure accesul elevilor la informații 
despre comportamente responsabile în domeniul sănătății 
reproducerii. Însă experiența a demonstrat că utilizarea 
pe scară largă a contraceptivelor nu face decât să inten-
sifice sexualitatea, mărind rata eșecurilor acestora. Astfel, 
apar sarcinile nedorite și avorturile, iar vârsta începerii 
relațiilor sexuale scade considerabil. Acestea sunt efec-
tele educației sexuale și a promovării contracepției, și nu 
diminuarea numărului avorturilor! Și cum să nu fie așa, 
când, ignorând colapsul în care se află sistemul sanitar 
din România, statul se complace în distrugerea tineretului, 
alocând anual peste 500.000 de Euro pentru achiziția de 
mijloace contraceptive (anticoncepționale și prezervati-
ve)? Cum să nu fie așa, când, în fiecare vară, una din 
fundațiile puse „în slujba” adolescenților din România le 
împarte acestora, pe litoral, nu mai puțin de 50.000 de 
prezervative? Sub sloganul „Îndrăznește să fii mare!” se 
ascunde un alt îndemn: „Îndrăznește să fii desfrânat!”. Cu 

Planningul familial, o anticameră a morții
– În familia ortodoxă nu există contracepție (articole) –

oracolele, PerSoane PoSedate de diavoli
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Păhărelul cu nectar

A fost odată un om care trăia de azi pe mâine și mun-
cea din greu pentru asta.

Timp să se bucure nu prea îi mai rămânea; de fapt 
nici nu știa ce înseamnă bucuria, fiindcă nu se întâlnise 
niciodată cu ea.

Într-o zi, văzându-l așa de harnic și de posomorât, din 
râul pe malul căruia își trăgea sufletul la capătul unei zile 
amare, iese un pește mic și îi zice:

- Omule, ce-ar fi dacă mi-ai spune tu o poveste? Ți-aș 
da în schimb o comoară care te-ar face bogat și pe care 
nu ți-ar fura-o nimeni...

Omul, auzind de comoară, îi zise peștelui să-și vadă 
de ale lui...

Dar peștele îl rugă în continuare să îi spună o poveste, 
doar una... fiindcă o poveste ar putea chiar să schimbe 
o viață…

Cum auzi de asta, și gândindu-se că peștișorul trebuie 
să fie tare nefericit dacă vrea o poveste care să-i schimbe 
viața, își dădu drumul la gură...

Adică zise și el ceva din cele trăite, în care puse multă 
credință și dragoste și nădejde în Dumnezeu... Că doar 
asta era povestea pe care o știa cel mai bine și din care 
spera, în sinea lui, ca și peștișorul să poată trage ceva 
foloase…

Povestitorul

- Omule, ai zis așa de frumos și de adevărat, că o 
să vin și mâine... auzi vocea micuței făpturi ce luă calea 
undelor, retrăgându-se în adâncuri.

A doua zi, pe malul râului, în cântecul păsărilor și în 
foșnetul frunzelor colorate, omul spuse o nouă poveste, 
parcă și mai frumoasă decât prima.

Ca să nu i se vadă lacrimile din ochi, peștișorul dispăru 
și de această dată sub oglinda apei în care soarele își 
număra ultimele raze...

Apoi veni a treia zi, veni și a patra, și omul începu să-l 
aștepte pe cel ce părea să-i soarbă cuvintele.

Câte erau..., după o zi în care nu avu timp decât să se 
roage; întâi să-și facă bine treaba, apoi să fie mulțumiți și 
oamenii pentru care se ostenea.

- Suflete, îi spuse într-o zi prietenul său mititel, îmbrăcat 
în solzi, eu de acum trebuie să plec pe firul râului, mai 
departe...

Dar tu îți vei primi răsplata pentru bunătatea și vorba 
ta iscusită.

- Ce răsplată?
Poate vrei să zici că am reușit să-ți schimb viața? zise 

omul, plin de speranță.

- Nu numai că ai schimbat-o pe a mea, dar ai schim-
bat-o și pe a ta! zise peștișorul și se făcu nevăzut, lăsându-l 
pe cel ce devenise povestitorul satului să împărtășească 
această întâmplare oamenilor adunați în jurul său.

Dintre care unii îl răsplătiră cu bucuria de a nu mai vorbi 
singur, iar alții cu aceea de a nu mai trudi pe nimic.

Elia David

prezervativele în buzunare, distracția e asigurată. La fel, 
și uciderea unor ființe nevinovate…

Vedem că numărul copiilor uciși în pântece crește, pe zi 
ce trece. Că „educația” contraceptivă reprezintă un eșec, 
iar numărul adolescentelor care ajung să facă avorturi 
este din ce în ce mai mare. Atunci, de ce nu abordăm în 
școli, programe de educație premaritală, prin care liceenii 
să dobândească virtuțile abstinenței și ale castității? În 
loc să-i împingem în tumultul unei vieți lipsită de valori și 
moralitate, nu ar fi mai ușor și mai eficient să-i învățăm 
ce înseamnă responsabilitatea, înfrânarea, fidelitatea, 
iubirea curată?

Cândva, bunicii noștri știau că abstinența este sin-
gura metodă de „planificare familială”. Știau că zilele de 
înfrânare trupească a soților sunt cele patru posturi, toate 
zilele de post și sărbătorile de peste an. Însă răspândirea 
hedonismului modern, goana nestăpânită după tot mai 
multă plăcere au dus la îndepărtarea de Dumnezeu a 
omului contemporan. A respecta zilele de post pare mul-
tora dintre noi un lucru imposibil, chiar stupid. Plăcerea a 
devenit centrul vieții noastre și scopul principal al tuturor 
activităților pe care le desfășurăm. Fidelitatea soților și res-
ponsabilitatea întemeierii unui cămin și a nașterii copiilor 
lăsați de Dumnezeu pălesc în fața tuturor tentațiilor oferite 
de societatea de consum, a invitației la o viață lipsită de 
griji, dar bântuită de coșmarul zecilor de copii avortați, fie în 

cabinete, fie prin metoda „soft” a contraceptivelor. În con-
cluzie, ce punem la temelia „fericirii” noastre conjugale? 
Nu cumva jertfa – nerecunoscută de noi înșine – a copiilor 
pe care am fi fost datori să-i naștem și să-i creștem?

„Scopul este să vedem în soția noastră ceea ce Hristos 
a văzut în Biserică. Și dacă reușim acest lucru, atunci 
totul este bine. Dacă însă o folosim pe soția noastră (în 
creștinism, după 2 milenii de creștinism) ca obiect de plă-
cere, închipuiți-vă unde ne situăm în istorie. După 2000 de 
ani de creștinism ne folosim soția tot ca obiect de plăcere! 
Acest lucru se întâmplă încă în zilele noastre, căci ne cul-
căm cu soțiile noastre, dar tot ce rezultă din asta trebuie 
omorât. Cu mâinile noastre o ducem la clinică, la „uzina” 
de omorât copii. Sau acum ne-am mai deșteptat, zicem 
noi, îi dăm pastile anticoncepționale și o folosim pe soția 
noastră tot ca simplu obiect de plăcere. Pentru că între 
noi și ea nu există decât un singur scop: PLĂCEREA (…) 
Ne folosim soțiile ca obiecte de plăcere și condamnăm 
păgânismul de până în Hristos, care adusese femeia în 
stadiul acesta. Hristos S-a silit până la jertfă și a ridicat-o 
în starea binemeritată ei, iar noi ne înjosim soția în halul 
acesta…” (Pr. Nicolae Tănase)

(Irina Nastasiu)
Sursa: Doxologia - http://www.doxologia.ro/puncte-
de-vedere/planningul-familial-o-antecamera-mortii

http://www.ortodoxiatinerilor.ro/
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Prima pericopă evanghelică de astăzi ne pune 
înainte niște minuni săvârșite de Domnul, mai întâi cu 
doi orbi și apoi cu un mut, pe care i-a vindecat. Urma-
re a căderii în păcat, suferința însoțește viața omului 
începând de la naștere și până la mormânt, încercând 
să treacă și dincolo de acesta, dacă păcatul care a 
adus-o i-a devenit omului o a doua natură. Nu este 
om care să nu fi cunoscut suferința, mai întâi pentru că 
toți purtăm în noi consecințele păcatului strămoșesc și 
mai apoi pentru că nu este om care să nu fi păcătuit, 
suferința făcându-l conștient de starea sa schimbătoare 
și trecătoare. Desigur nu trebuie să pierdem din vedere 
faptul că orice suferință care cuprinde trupul este trecă-
toare, deoarece chiar dacă durează toată viața, ea nu 
trece dincolo de moarte, ci odată cu moartea trupului 
suferința încetează; mult mai gravă este suferința sau 
boala sufletului care, dacă nu este tămăduită, poate 
deveni veșnică. 

În fiecare vindecare făcută de Mântuitorul trebuie să 
vedem și o contribuție a omului, așa vedem și în mi-
nunea făcută cu cei doi orbi, care auziseră despre vin-
decările făcute de Domnul și când au aflat că trece pe 
lângă ei, au început să strige cerând mila Sa. Strigau, 
pentru că, orbi fiind, nu puteau să aprecieze distanța 
dintre ei și Cel pe care Îl implorau, strigau pentru că era 
pentru ei ultima șansă să scape de această suferință. 
Domnul nu le răspunde îndată, lăsându-i să-și arate 
hotărârea și stăruința lor. Ei se țin după El, și după ce 
intră în casă, ca să nu fie văzut de toți, învățându-ne 
și pe noi să fugim de slava lumii, îi întreabă: „Credeți 
că pot să fac Eu aceasta?”, pentru a-i învăța pe orbi ce 
trebuie să creadă despre El, urcându-i spre lucruri mai 
înalte, căci până atunci îl numiseră Fiu al lui David. Nu 
a spus credeți că pot să Mă rog sau să rog pe Tatăl?, ci 
dacă ei cred că El poate face aceasta cu puterea Lui. 
Orbii răspund: Da, Doamne!, deci nu-L mai mărturisesc 
ca Fiu al lui David, ci au înaintat cu credința, mărturisin-
du-I puterea și stăpânirea. „După credința voastră, fie 
vouă!” Domnul le spune aceste cuvinte pentru a scoate 
la iveală credința lor, înainte de a le vindeca trupurile, 
pentru a-i face și mai râvnitori și îndrăzneți în credință 
și pe ei, dar și pe alții. 

După ce au fost vindecați orbii, a fost adus un mut, 
îndrăcit, dar pentru că boala nu se datora firii, ci răutății 
diavolului, de aceea bolnavul nu a putut să-L roage, 
pentru că diavolul odată cu sufletul îi legase și limba, 
alții l-au adus și au mijlocit pentru El. De aceea Domnul 
nici nu-i cere credință, ci îl vindecă îndată. 

Tot în această duminică facem pomenirea Sfinților 
Părinți de la Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon, 
din 451, care, prin inspirația Duhului lui Dumnezeu, au 
condamnat erezia monofizită, tămăduind astfel sufle-
tele atinse de rea credință, adică de erezie. 

„Sinodul al patrulea Ecumenic de la Calcedon 

despre vindecare trupească și sufletească!
(451). Despre cele două firi ale lui Hristos - Împotriva 
monofiziților: Sfântul și Marele și Ecumenicul sinod 
strâns cu harul lui Dumnezeu și la îndemnul prea 
binecredincioșilor și de Dumnezeu iubitorilor de Hristos 
împărați, auguștii Valentinian și Marcian, în Calcedon, 
metropola eparhiei Bithiniei, în biserica Sfintei Mucenițe 
Eufimia, cea biruitoare în Hristos, a hotărât cele ce 
urmează: Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
întărind pe ucenicii Săi în cunoașterea credinței, a 
spus: „pacea Mea v-o dau vouă, pacea Mea o las 
vouă”, pentru ca nimeni să nu se separe de aproapele 
său în dogmele credinței, ci la fel să se arate cu toții în 
propovăduirea adevărului. Dar fiindcă cel rău nu înce-
tează să semene neghina lui printre semințele bunei 
credințe, și pururea născocește ceva nou împotriva 
adevărului, pe aceasta Stăpânul cunoscând-o mai 
înainte, cu purtare de grijă pentru neamul omenesc 
a ridicat cu râvnă pe acest binecredincios și evlavios 
împărat să cheme la sine pe mai marii preoțimii din 
toate părțile, astfel încât, sub lucrarea harului lui Hris-
tos, Stăpânul nostru, al tuturor, să îndepărteze de la 
oile lui Hristos toată ciuma înșelăciunii, călăuzindu-le 
iarăși să se îngrașe cu mlădițele adevărului. Ceea ce 
am făcut și noi, încuviințând să îndepărtăm dogmele 
rătăcite, reînnoind credința Părinților, propovăduind 
tuturor Crezul celor 318 [Părinți] și scriind precum înșiși 
Părinții care au arătat această înțelegere a noastră 
privitoare la dreapta credință, adică cei 150 de Părinți 
care, adunându-se după aceea la Constantinopol, au 
adoptat aceeași mărturisire de credință. 

Hotărâm așadar, păzind și noi rânduiala și toate 
izvoarele credinței statornicite de Sfântul Sinod ținut 
odinioară la Efes, ai cărui întâistătători de veșnică 
pomenire au fost Celestin al Romei și Chiril al Ale-
xandriei, să strălucească iarăși mărturia credinței 
drepte și fără cusur a celor 318 Sfinți și Fericiți Părinți 
adunați la Niceea pe vremea împăratului de vrednică 
pomenire - Constantin, și să se întărească cele ho-
tărâte de către cei 150 de părinți la Constantinopol, 
spre nimicirea ereziilor care apăruseră atunci și spre 
întărirea credinței sobornicești și apostolești, care 
este a noastră. (Urmează Crezul celor 318 părinți de 
la Niceea – Sinodul I Ecumenic:) Credem… (Și cel al 
celor 150 de părinți adunați la Constantinopol - Sinodul 
II Ecumenic:) Credem... Așadar, era de-ajuns pentru 
desăvârșita cunoaștere și întărirea bunei credințe acest 
înțelept și mântuitor Crez al harului dumnezeiesc, căci 
învață desăvârșit despre Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și 
înfățișează întruparea Domnului celor ce o primesc cu 
credință. Însă de vreme ce aceia care se străduiesc 
să lepede propovăduirea adevărului și prin propriile 
erezii au născocit deșertăciuni, unii îndrăznind să strice 
[învățătura despre] taina iconomiei Domnului pentru 
noi și tăgăduind numirea de Născătoare de Dumnezeu 
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dacă iubește 
cineva

„Dacă iubește cineva
Pe tatăl ori pe mama sa
Mai mult decât pe Mine,“
Oricât el s-ar justifica
„Nu este demn de Mine!“

Treimea Sfântă în zadar
Dă viață Sfântului Altar
La Sfânta liturghie,
Când tu ești lipsă iar și iar;
Cărarea ți-e pustie.

Dacă iubește cineva
Pe fiul ori pe fiica sa
Mai mult decât pe Mine,
Oricât el s-ar justifica,
Nu este demn de Mine!

O lume de ai câștiga
Și lumea-ntreagă de-i a ta,
Dar ai pierdut sufletul tău,
Nimic cu tine nu vei lua;
Ești fără Dumnezeu.

Dacă iubește cineva
Pe soțul ori soția sa
Mai mult decât pe Mine,
Oricât el s-ar justifica

Nu este demn de Mine!

În viață, frate, poți să crești
Spre cer sau cele pământești
Călare pe al tău avut;
De rai când prea departe ești,
Să nu te fi născut!

Dacă iubește cineva
Confortul său și viața sa
Mai mult decât pe Mine,
Oricât el s-ar justifica
Nu este demn de Mine!

Radu Arbore
25 mai 2015, Târgu Jiu

dată Fecioarei [Maria], iar alții scornesc [învățătura des-
pre] contopire și amestecare, închipuindu-și nebunește 
că este o singură fire din trup și dumnezeire, născocind 
grozăvia că, prin contopire, firea dumnezeiască a Celui 
Unul Născut este pătimitoare. Pentru aceasta, Sfântul 
și Marele și Ecumenicul Sinod adunat aici, voind să 
stârpească orice uneltire potrivnică adevărului, învățând 
propovăduirea cea neclintită de la început, a hotărât 
mai întâi să rămână neatinsă credința celor 318 Sfinți 
Părinți, și, din pricina celor ce luptă împotriva Duhului 
Sfânt, a întărit învățătura despre ființa Duhului preda-
nisită de către cei 150 de Părinți adunați nu demult 
în cetatea împărătească, pe care aceștia [cei 150 de 
Părinți] au făcut-o cunoscută tuturor, nu ca și cum ar 
adăuga ceva care lipsea celor hotărâte mai înainte, 
ci lămurind, după mărturia Scripturilor, învățăturile lor 
despre Sfântul Duh împotriva celor care încearcă să 
tăgăduiască stăpânirea Sa. 

 Iar pe de altă parte, din pricina celor care au încercat 
să strice taina iconomiei și care cu nerușinare spun că 
Cel Născut din Sfânta Fecioară Maria nu este decât un 
simplu om, Sinodul Sfânt a încuviințat scrisorile sino-
dale ale Fericitului Chiril, păstor al Bisericii Alexandriei, 
către Nestorie și cei din Răsărit, ca fiind potrivite pentru 
tăgăduirea smintelii lui Nestorie spre dreapta tâlcuire 
a celor ce, mânați de cucernică râvnă, doresc să pri-
ceapă Crezul cel mântuitor. Acestora li s-a adăugat, cu 
îndreptățire, și epistola lui Leon, întâistătătorului marii și 
vechii Rome către cel între sfinți - Arhiepiscopul Flavian, 
scrisă pentru surparea cugetărilor stricate ale lui Eutihie, 
întrucât [această epistolă] conglăsuiește cu mărturisirea 
marelui Petru, fiind un stâlp de susținere [a adevărului] 
împotriva atacurilor [rău credincioșilor]. Stă împotrivă 
și celor care încearcă să împartă taina Iconomiei într-o 
doime de fii. Îi îndepărtează din adunarea celor sfinți pe 
cei care îndrăznesc să spună că dumnezeirea Fiului 
Cel Unul Născut este pătimitoare; le stă împotrivă și 
celor care își închipuie o amestecare sau contopire a 
celor două firi ale lui Hristos; îi îndepărtează pe cei care 
rătăcesc [spunând că] chipul de rob pe care Hristos l-a 
luat de la noi este ceresc sau din altă substanță; și îi dă 
anatemei pe cei care scornesc rătăciri, cum că înainte 

de unire erau două firi, iar după unire a rămas una. Ur-
mând așadar Sfinților Părinți, noi învățăm într-un glas că 
mărturisim pe Unul și același Fiu, Domnul nostru Iisus 
Hristos, însuși desăvârșit întru dumnezeire cât și întru 
omenitate, Însuși Dumnezeu adevărat și om adevărat 
din suflet rațional și din trup, de-o-ființă cu Tatăl după 
dumnezeire și de-o-ființă cu noi după omenitate, întru 
toate asemenea nouă afară de păcat, născut din Tatăl 
mai înainte de veci după dumnezeire și, la plinirea vre-
mii, Același născut pentru noi și pentru a noastră mân-
tuire din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, 
după omenitate, Unul și Același Hristos, Fiul, Domnul, 
Unul Născut, cunoscându-se în două firi, fără ames-
tecare, fără schimbare, fără împărțire, fără despărțire, 
deosebirea firilor nefiind nicidecum stricată din pricina 
unimii, ci mai degrabă păstrându-se însușirile fiecărei 
firi într-o singură persoană și într-un singur ipostas, 
nu împărțindu-se sau despărțindu-se în două fețe, ci 
Unul și Același Fiu, Unul Născut, Dumnezeu Cuvântul, 
Domnul Iisus Hristos, precum [au vestit] de la început 
proorocii, precum El Însuși ne-a învățat despre Sine și 
precum ne-a predanisit nouă Crezul Părinților. 

Acestea toate fiind statornicite de noi cu mare grijă 
și acrivie, Sfântul Sinod Ecumenic a hotărât că nimănui 
nu îi este îngăduit să înfățișeze, să scrie sau să alcă-
tuiască, nici [el însuși] să gândească, nici să învețe 
pe altul o altă mărturisire de credință. Cât despre cei 
care îndrăznesc să alcătuiască o altă [mărturisire de] 
credință, să o înfățișeze altora spre învățătură, sau să 
răspândească un alt Crez celor care vor să se întoar-
că la cunoștința adevărului de la rătăcirile elinești sau 
iudaicești sau de la oricare altă erezie, aceștia, dacă 
sunt episcopi sau clerici, să fie îndepărtați [episcopii 
de episcopie și clericii de cler], iar dacă sunt monahi 
sau laici, să se dea anatemei” (Hotărârile Sinoadelor 
Ecumenice, Ed. Apologeticum, 2005, pp. 17-21).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VII-a după Rusalii, 

a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea 
Ecumenic, Vindecarea a doi orbi și a unui mut 

în Capernaum, Sf. Ev. Matei 9, 27-35; 
- a Sfinților Părinți Sf. Ev. Ioan 17, 1-13; 19 iulie)
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Pâine și pește
„Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de 

fărâmituri, douăsprezece coșuri pline.” (Matei 14, 20)

Duminica aceasta ne înfățișează una dintre marile minuni 
săvârșite de Mântuitorul asupra naturii, cu cinci pâini și doi pești, 
El a hrănit o mulțime de oameni, „ca la cinci mii de bărbați, afară 
de femei și copii.” (v. 21)

Mulțimea de oameni săturați din cinci pâini și doi pești 
înmulțiți de Domnul arată puterea Sa dumnezeiască. Mântuito-
rul Se arată aici ca noul Moise. Există un real paralelism între 
minunea hrănirii poporului israelit în pustie de către Moise și 
înmulțirea pâinilor de către Hristos. La fel a săvârșit și prorocul 
Elisei cu douăzeci de pâini de orz și puțin grâu care a săturat 
o sută de oameni și „a mai și rămas.” (IV Regi 4, 42-44) Moise 
și Elisei sunt doar mijlocitori umani ai minunii al cărei săvârșitor 
este Dumnezeu, doar „slugi”, pe când Mântuitorul Hristos este 
El Însuși Săvârșitorul minunii, ca Fiu al lui Dumnezeu.

Îndată ce fusese înștiințat de moartea Botezătorului, Hristos 
Se retrage într-un loc „pustiu”, întristat și departe de mulțime cu 
ucenicii Săi.

Plecând cu corabia spre țărmul nord-estic al Mării Tiberiadei, 
n-au putut afla singurătatea pe care o căutau, căci o mulțime 
mare de oameni s-a deplasat pe țărm, astfel că, atunci când 
au ajuns, au fost întâmpinați de aceia pe care Domnul îi vedea 
ca pe „niște oi fără păstor.” (Mc. 6, 34) Însuși Domnul Se arată 
acum păstorul oilor Sale. Însuși Păstorul vine la ei plin de milă 
față de părăsirea și necazurile lor.

Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Mila Domnului pentru 
mulțime este pricina vindecărilor săvârșite atunci. Milă adâncă 
și covârșitoare.” (Omilii la Matei) Din milă „a vindecat pe bolnavii 
lor” (Mt. 14, 14) și a început „să-i învețe multe până ce s-a făcut 
târziu.” (Mc. 6, 34-35)

Acum „oile cele rătăcite” ale lui Israel au un Păstor, a venit 
la ele Păstorul cel făgăduit. El le conduce pe calea mântuirii, 
dar le și vindecă de suferințele trupești. Sunt atât de fericiți 
acești oameni adunați în jurul Păstorului lor, încât nu s-au mai 
gândit că trece ziua, că sunt departe de casele lor sau că nu au 
hrană și au flămânzit. Problemele acestea și le pun Apostolii, 
cărora Domnul le dă o lecție: dacă se îngrijorează, să le dea ei 
să mănânce.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Dacă ucenicii, chiar după 
săvârșirea minunii înmulțirii pâinilor, uitaseră de minune, cu mult 
mai mult acum când nu văzuseră minunea, nu se așteptau ca 

Hristos să facă o minune ca aceasta.”
La porunca Domnului i-au fost aduse cele 5 pâini și doi 

pești și toți s-au așezat pe iarbă. Așezarea lor ne amintește 
de organizarea poporului lui Israel în deșert, popor ce și-a 
găsit Păstorul, Căruia Îi cunosc glasul și-L ascultă. (In. 10, 4-5) 
Ca trimis al Tatălui, în deplină ascultare față de voia Sa, Iisus 
privește spre cer, binecuvântează și frânge, dă Apostolilor și 
aceștia împart mulțimilor.

Darurile Domnului s-au înmulțit în chip minunat. Toți au mân-
cat și s-au săturat „cinci mii de bărbați, afară de femei și copii” 
și „douăsprezece coșuri pline” (v. 20) de fărâmituri au rămas. 
Prin aceeași lucrare a minunii, fiecare Apostol a adunat câte un 
coș din ce rămăsese. Putem crede că dacă Apostoli ar fi fost 
mai mulți și coșuri ar fi fost mai multe. 

Iisus Se descoperă prin această minune ca Păstor dumne-
zeiesc al poporului Său. Sfântul Evanghelist ne arată că poporul 
care-L are pe Domnul ca Păstor este Biserica Sa. 

Descriind minunea, Sfinții Evangheliști nu puteau să nu se 
gândească la Biserică și la harul și darurile care vin de la Hristos, 
„mai marele Păstorilor.” (I Pt. 5, 4). Mulțimea care-L urmează pe 
Mântuitorul pe țărm când Acesta era-n corabie se poate numi 
o „Biserică potențială.”

Rolul ucenicilor în desfășurarea minunii arată rolul de 
mai târziu al episcopilor și preoților care vor avea misiunea 

de a împărtăși lumii harul mântuirii lui Hristos. Lucrarea 
Apostolilor de atunci și cea a slujitorilor de acum este de 
neînlocuit. Prin ea se evidențiază lucrarea Bisericii din 
toate timpurile.

Ce întrebau israeliții în pustie pare că se întreabă acum 
Apostolii: „Va putea oare Dumnezeu să gătească masă în 
pustie?” (Ps. 77, 22) Da, Domnul Hristos poate găti masă 
în pustie. Se ruga înțeleptul în vechime „că nu felurite soiuri 
de roade hrănesc pe oameni, ci cuvântul Tău ține în viață 
pe cei care cred în Tine.” (Înțel. Sol. 16, 26) O rugăciune 
împlinită!

Simbolismul cel mai important al minunii însă este cel 
euharistic. De fiecare dată când suntem adunați la Taina 
Euharistiei, „străini și călători” în „pustiul” lumii, trăim senti-
mentul mulțimilor adunate în jurul Mântuitorului, toți „la loc 
de pășune” și „la apa odihnei.”

Pâinea și peștele au simbolistică euharistică. În primele 
veacuri creștine, peștele (ihtis) a devenit prescurtarea formulei 
Iisus Hristos Theou Yios Soter - Iisus Hristos Fiul lui Dumne-
zeu Mântuitor. Pâinile înmulțite provin de la cei care vor deveni 
beneficiarii minunii. 

Așa și astăzi creștinii aduc ei jertfa de pâine și vin asupra 
căreia se săvârșește lucrarea minunată a lui Hristos la Sfânta 
Liturghie, care se dă poporului „spre iertarea păcatelor și spre 
viața de veci.”

Cum să nu ne bucurăm de adâncile învățături pe care ni le 
dă această pericopă evanghelică?

De fiecare dată când ne găsim la Sfânta Liturghie în Biserică 
suntem ca mulțimea de odinioară, așezați „pe iarbă” stând cu 
toții în jurul Mântuitorului și „învățând multe.”

Trebuie să uităm de toate când suntem cu El, de depărtare, 
de casă, de toată grija cea lumească, de hrana trupului, căci 
numai așa vom sorbi cu nesaț cuvântul despre Împărăție și vom 
primi din mâinile Sale „Pâinea cea binecuvântată” și dumneze-
iască a Sfintei Euharistii. Amin. 

Părintele Marius Olivian Tănasie
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

(predică la Duminica a VIII-a după Rusalii, 
Înmulțirea pâinilor, Sf. Ev. Matei 14, 14-22, 26 iulie)
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nemulțumirea
A fost odată un greieruș foarte harnic.
Toată ziua muncea.
De cântat nu cânta decât seara târziu, înainte să se 

culce, și dimineața devreme, înaintea tuturor.

Fiindcă trezea furnicile din somn, acestea îi vorbeau 
urât și îi aruncau cu grăunțe în cap.

Dar lui nu-i păsa.
Nici de înjurături și nici de câți munți de grăunțe adu-

nase.
Pentru el era important să aibă un program și să-și 

facă bine treaba.
Fiindcă doar atunci avea inima împăcată și putea să 

cânte.

Într-o zi, furnicile s-au întâlnit în fața cortului de frunze 
în care greierușul locuia de la ultima ploaie.

- Tu, care ne strici mereu liniștea, ieși, să-ți zicem 
ceva!

- Nu pot, am de reparat o chitară!

- Ieși, că te ajutăm noi s-o repari.
Atunci, greierușul ieși.
Dar nu ca să-i repare niște furnici nepricepute chita-

ra, ci pentru că voia să scape de ele, ca să-și continue 
lucrul.

- Am vrea să pleci cât mai repede, nu te iubim! spuseră 
furnicile.

- De ce nu mă iubiți? întrebă greierușul mirat.
- Muncești prea mult!
- Cânți prea frumos!
- Ești prea ordonat!
- Nu te vaiți niciodată! spuseră furnicile în cor, fiecare 

altceva.

Greierușul nu înțelegea.
Dar hotărî să le facă pe plac și să se ducă unde va fi 

mai bine primit, pentru a se apuca din nou de muncă și 
de cântat.

În cortul lui veni o familie de broaște puturoase, cu 
zece brotăcei care orăcăiau zi și noapte...

Elia David

comPortamentul În BiSerică
Biserica este un loc special al prezenţei lui Dumnezeu 

pe pământ. Trebuie să ne purtăm cuviincios în biserică 
pentru a nu tulbura sfinţenia sfântului lăcaş şi a nu atrage 
mânia lui Dumnezeu asupra noastră. La biserică este bine 
să venim cu 5-10 minute mai devreme de începerea sluj-
bei. La intrarea în biserică trebuie să facem semnul crucii şi 
o închinăciune. La intrarea în biserică bărbaţii trebuie să-şi 
descopere capetele. Femeile trebuie dimpotrivă să-şi aco-
pere capetele cu un batic şi să fie îmbrăcate cuviincios, pe 
cât posibil cu haine femeieşti (dacă se poate evita folosirea 
pantalonilor, specifici în general bărbaţilor, şi nu femeilor). 
Este bine ca femeile să se abţină de la folosirea rujurilor şi 
a machiajelor, căci în biserică Dumnezeu care cunoaşte 
toate cele din lăuntru ale noastre ne vrea aşa cum suntem 
de fapt şi nu sub masca machiajelor, chiar şi de bun gust. 
Cu toţii trebuie să ne îmbrăcăm decent şi curat. 

Nu trebuie să vorbim tare, să ţinem mâinile în buzunare 
sau la spate sau să mestecăm gumă. De asemenea, nu 
trebuie să ne plimbăm fără rost prin biserică; după săru-
tarea Sfintelor Icoane e bine să ne căutăm un loc pe care 
să-l păstrăm până la terminarea slujbei.

Amânaţi discuţiile până după slujbă

Putem săruta Sfintele Icoane şi aprinde lumânări numai 
dacă astfel nu deranjăm pe ceilalţi oameni care se roagă 
în biserică. Orice conversaţie trebuie redusă la minimum. 
Cunoştinţele trebuie salutate cu un gest scurt şi discuţiile 
vor fi amânate până după slujbă. 

Dacă aducem copiii la slujbă trebuie pe cât posibil să 
încercăm ca prezenţa lor să nu-i tulbure pe ceilalţi credin-
cioşi din rugăciune. Dacă nu reuşim să potolim un copil 
care plânge este recomandat ca părinţii să îl ducă afară 
şi eventual să revină dacă acesta s-a liniştit.

Putem să cântăm împreună cu corul, mai încet însă, 
dacă nu cunoaştem bine cântările. Dacă întreaga parohie 

cântă este bine ca să încercăm să cântăm în acelaşi ton 
cu ceilalţi şi să evităm ieşirea vocii noastre în evidenţă. 

În biserică ne putem aşeza pe scaun numai la reco-
mandarea preotului sau numai dacă suntem bolnavi sau 
foarte obosiţi. În nici un caz nu trebuie să stăm cu picior 
peste picior sau în vreo altă poziţie indecentă. Dacă ceilalţi 
credincioşi îngenunchează trebuie şi noi să ne alăturăm 
lor. 

Nu este permis fumatul în biserică, în pridvor sau în 
curtea bisericii. 

Animalele sau păsările nu sunt admise în biserică. 

Rămânem în biserică până la terminarea slujbei

În timpul citirii Sfintei Evanghelii sau al Heruvicului nu 
este permis mersul sau vorbirea în biserică, de asemenea 
în timpul Liturghiei credincioşilor (de la Simbolul de cre-
dinţă - Crezul şi până după rugăciunea „Tatăl Nostru”). De 
asemenea în această perioadă este bine să ne abţinem 
de la aprinderea de lumânări sau sărutarea icoanelor. 

Dacă vedem pe cineva că nu respectă aceste sfaturi 
îl putem atenţiona, dar într-o manieră discretă. În general 
este mai bine dacă putem să ne abţinem de la astfel de 
comentarii, în afara cazurilor în care cineva se comportă 
într-un mod deosebit de injurios. 

În sfârşit trebuie să rămânem în biserică până la ter-
minarea slujbei. Putem pleca mai devreme numai dacă 
suntem bolnavi sau avem o problemă gravă pentru care 
am cerut dezlegare de la preot. 

În conduita noastră în biserică este bine să ne com-
portăm conştientizând faptul că Hristos este prezent cu 
adevărat în mijlocul nostru. Gândind şi comportându-ne 
ca atare nu putem greşi.

(Episcop Alexandru)
http://www.monitorulsv.ro/Religie/2009-07-03/Com-

portamentul-in-Biserica
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ai lui Dumnezeu. Iată ce este pentru noi, ortodocșii, 
Sărbătoarea Numelui.

(din „Cum am vrut să mă fac sfânt”)
Virgil Gheorghiu

… iar el, Virgil, copil fiind, nu avea o zi onomas-
tică… s-a gândit, în duhul credinței de acasă, să 
se facă el sfânt, pentru ca toți ceilalți cu numele 
Virgil să-și aibă ziua lor. Tatăl său, preotul, i-a spus 
că e foarte simplu… trebuie doar să-și iubească 
dușmanii toată viața. Dar el nu avea dușmani. Și 
iată-l rugându-se lui Dumnezeu să-i dea măcar un 
dușman…

http://www.orthograffiti.ro/

Duminică, 19 iulie: Acatistul Sf. Proroc Ilie.
26 iulie: Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea domnului”

de unde vine lumina?

SărBătoarea numelui
– deSPre ÎnSemnătatea zilei onomaStice –

Lumina nu vine de altundeva,
ci de acolo de unde un pitic a văzut încolţind
prima stea
în ghiveciul lui sferic,
plin cu spaime de întuneric

Lumina vine de la singura fereastră,
ce îngăduie soarelui să se deschidă ca o floare
în glastră,
şi, când ziua îi face vânt,
să îşi sufle tot polenul de aur
peste umbrele verzi dansând de pământ

Lumina vine, cu viteza ei, chiar din infinit,
crezând că a mai rămas în lume ceva neiubit -
de aceea, abia după ce se convinge
că totul, în culorile curcubeului,
a fost haşurat,
se întoarce
de unde-a plecat.

                           Elia David

În ziua sărbătorii numelui, omul primește la sine, 
sub acoperișul său, pe pământ, pentru o zi întreagă, 
toată strălucirea cerului. Heruvimii cei cu ochi mulți, 
serafimii cei cu câte șase aripi, îngerii cu picioare 
goale, îngerii păzitori ai părinților noștri, ai prietenilor 
noștri, ai satului, ai bisericii noastre… Dar asta nu 
e totul. Odată cu îngerii, coboară din cer și ceilalți 
sfinți, mărturisitorii, mucenicii, rudele decedate, veci-
nii îngropați de veacuri lângă noi și toți frații creștini 
morți în apropiere sau care poartă același nume cu 
cel al sfântului nostru. Toți sunt acolo. Toți locuitorii 
de odinioară. Fiindcă toți sunt invitați la sărbătoarea 
numelui nostru. În acea zi de sărbătoare, acoperișul 
casei noastre este deschis, ca un capac ridicat. 
Acoperișul nostru de șindrilă este înlăturat ca lespedea 
ce acoperea mormântul lui Hristos. Casa noastră este 
deschisă spre înălțimi. Și noi, sărmanii oameni de lut, 
ne alăturăm îngerilor și ne amestecăm cu ei, cu sfinții, 
cu nenumăratele divinități. Și cerul și pământul sunt în 
casă, amestecate așa cum se amestecă într-un estuar 
apele dulci ale fluviului cu apele sărate ale oceanului, 
pentru a forma o singură apă. Fiindcă sărbătoarea este 
dublă. Cerul sărbătorește sfântul, iar pământul pe cel 
care poartă numele sfântului. Și cum orice sfânt a fost 
odinioară om pe pământ, și cum cel ce poartă numele 
sfântului va fi într-o zi în cer, cerul însuși se amestecă 
cu pământul. Împreună alcătuiesc o singură plămadă, 
așa cum apa și făina se amestecă făcând o singură 
pâine în focul credinței. Lutul pământului se amestecă 
cu azurul cerului. Nu mai este decât o singură familie 
în același timp în cer și pe pământ, la noi, acasă, sub 
acoperișul nostru. Nici unul din vecini nu uită să ne 
viziteze în ziua aceea. Chiar dacă nu ne iubește în 
mod deosebit. Chiar dacă nu ne este îndeosebi prieten: 
totuși vine. Vine cu bucurie. Și cu voioșie. Fiindcă știe 
că va fi în compania îngerilor, a heruvimilor, a sfinților, 
a mucenicilor și a tuturor rudelor noastre răposate și 
îngropate de veacuri în toate cimitirele românești și 
ortodoxe de la noi. Toți cetățenii pământului se găsesc 
deodată în tovărășia cetățenilor cerului. Și aceasta da-
torită Sărbătorii Numelui. Așa cum, după Schimbarea 
la Față a lui Hristos pe Muntele Tabor, toți apostolii au 
avut o pregustare a ceea ce va fi viața lor viitoare în 
cer, tot așa și noi, sărmanii creștini de pe versantul 
răsăritean al Carpaților, avem în ziua sărbătorii numelui 
nostru, o pregustare a vieții viitoare și a cerului. Când 
toți și toate vor fi împreună. Când nu va mai fi nici cer, 
nici pământ, nici lună, nici împărțire. Pentru că nu va 
mai fi nici noapte, nici zi, nici lună, nici soare. Fiindcă 
lumina lui Dumnezeu va străluci pretutindeni și peste 
toate, și stelele vor fi de prisos. Zilele și nopțile vor fi 
și ele de prisos, pentru că timpul va fi abolit și vom 
trăi mai presus de timp și de veacuri, în veșnicie. Ca 
Dumnezeu. Ca fii ai lui Dumnezeu. Ca moștenitori 


