
Pe umerii sfinților se sprijină cerul
Pe umerii sfinților se sprijină cerul
și toate durerile noastre. 
Suntem atât de mici,
dar niciodată singuri.

Mi-e dor de cerul sfinților uitați, ce tac și privesc pilduitor 
din icoane, când clopotele bat a Liturghie. Mi-amintesc, în 
copilărie, cât de clar suna clopotul când eram la țară la bunici; 
cu câtă grijă bunica și moșu’ (căci așa îi spuneam străbu-
nicului) ne pregăteau pe noi, copiii, să mergem la biserică. 
Drumul spre aceasta era el însuși o sărbătoare. Bătrânii 
aveau aceeași vioiciune în mișcări și-n ținută ca și noi copiii. 
Nimeni nu era „gârbov”, nimeni nu se plângea că are prea 
multe griji, că nu are timp. Se simțea sacralitatea existențială 
la cel mai firesc mod posibil. 

Astăzi nici la sat, unde se crede că cerul e mai aproape, 
clopotele nu mai bat cu aceeași putere. Trecem prin lume 

nemaiprivind spre cer, ci încercăm să purtăm fiecare un cer 
al nostru, după bunul plac. 

Drumul ni se pare ostenitor și îngenunchem deseori, dar 
nu a rugă, ci sub povara neputinței noastre, de oameni fără 
Dumnezeu. 

Uităm că suntem fiii unor bătrâni care mai știu ce e sfânt 
și se închină cu spaimă când văd nelegiuirile ce spurcă pă-
mântul. Doar ochii lor mai dau lacrimi curate, doar buzele lor 
mai rostesc rugi, doar suferința lor de oameni singuri ce-și 
știu copiii departe sau poate ajunși la Domnul mai devreme 
cheamă mila și binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Vor 
muri și vom rămâne săraci. Vor muri înainte să ne spună că 
nu suntem singuri. Iar noi vom trăi singurătatea ca pe ceva 
natural, pentru că am pierdut legătura reală cu sfinții. 

Nu mai simțim atingerea lor pentru că e delicată și este 
asemenea „efectului de fluture” care poate schimba din 
puțin în puțin întregul Univers prin convertirea discretă a 
firilor noastre. Dar noi suntem prea ocupați să mai vorbim cu 
Dumnezeu, prea ocupați să mai căutăm sfinții. Dăm ce e mai 
de preț stăpânitorului acestui veac, fiind mult prea ocupați cu 
„de toate”. Dar să nu uităm că va veni momentul să spunem: 
astăzi sunt cu adevărat ocupat. Mă aflu în fața Scaunului de 
Judecată și-mi este cu adevărat frică, pentru că nu m-am 
oprit nici măcar o clipă în alergarea mea prin viață să privesc 
cu ochi de copil cerul sfinților ce mereu a stat deasupra mea 
și m-a acoperit. 

Monica Buțu
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la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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În palma ta, Măicuță

De ce s-a născut 
Pruncul iisus?

Maică Preacurată și Pururea Fecioară,
În viața-mi păcătoasă, preabuno, te pogoară
Și prea puțina-mi rugă o du la Fiul Tău,
Să-mi mijlocești iertarea, ferindu-mă de rău.

Un înger de lumină trimite-mi ajutor
Să-mi lumineze calea când dau să tot cobor;
Ispitele și lumea de-n năluciri mă-mbie
Tu, Maică, mă-ocrotește și-mi dă a ta tărie!

În armonie sfântă cu lumea să mă-mpac
Nu voia mea lumească, ci voia Ta s-o fac. 
Să biruiesc ispita, Tu fii de-a dreapta mea
Și mă îndestulează cu-nțelepciunea Ta. 

Tu alor mei, Măicuță, doar în folosul lor,
Cu ce-i de trebuință le fii de ajutor
Și de-n ispite-nvinge vreun gând răutăcios
Le luminează mintea să-L caute pe Hristos.

Cum din pruncie, Maică, cu harul Tău ceresc,
M-ai însoțit în bine, aș vrea să-Ți mulțumesc
Și-n clipa de pe urmă, când merg la Dumnezeu,
În palma Ta, Măicuță, să duci sufletul meu!

Radu Arbore

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Pentru că Dumnezeu, draga mea copilă
este plin de dragoste
și de milă:

Cum crezi că ar fi putut El să lase
netrăite de copii
Tainele sale frumoase?

Pentru că până și brazii s-ar fi simțit
foarte triști
și neîmpodobiți,
dacă Dumnezeu nu i-ar fi făcut,
la nașterea Fiului Său,
fericiți

Pentru ca bucuriile
să aibă, în sfârșit, o soră... mai mare,
care să știe să le îndrepte,
din când în când,
nimbul de sărbătoare

Dar eu cred că Pruncul acesta Sfânt
S-a născut pentru ca, prin inima Lui,
să se reverse adevărata Dragoste
pe pământ:

Dragostea mântuitoare,

Luminând, cel dintâi,
Chipul
unei Fecioare. 

(Elia David)
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Sfânta Evanghelie rânduită să se citească în această Duminică, 
a XIX-a după pogorârea Sfântului Duh, face parte din Predica de pe 
Munte, așa cum este redată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 
în capitolele 5-7, numai că Sfântul Evanghelist Luca sintetizează și 
prezintă în numai 30 de versete ceea ce Sfântul Evanghelist Matei 
redă în trei capitole. Motivul este lesne de înțeles dacă ne gândim 
la destinatarii diferiți ai celor două Evanghelii și anume: Sfântul 
Evanghelist Luca scriind pentru creștini proveniți din păgâni, deci 
dintre neamuri, nu mai face paralela cu Legea Veche, așa cum o 
face Sfântul Apostol și Evanghelist Matei pentru creștinii proveniți 
dintre iudei, cunoscători ai Vechiului Testament, întrucât păgânii nu 
cunoșteau Legea Veche și deci paralela nu își avea sensul. Trebuie 
amintit aici și controversa apărută la începutul creștinismului, legată 
de Legea Vechiului Testament dată de Dumnezeu poporului ales 
prin Moise, necesară pentru acele timpuri, pe care creștinii proveniți 
dintre iudei voiau să o impună celor ce voiau să devină creștini dintre 
neamurile păgâne. Mai precis, creștinii dintre iudei voiau ca păgânii 
înainte de a fi primiți la creștinism să fie tăiați împrejur, să țină sâm-
băta și să păzească legea lui Moise cu toate prescripțiile ei și abia 
după aceea să fie primiți în creștinism. Ori această neînțelegere 
a fost rezolvată odată pentru totdeauna de către Sfinții Apostoli 
la Sinodul de la Ierusalim, primul sinod, numit de atunci Sinodul 
Apostolic, despre care ne dă mărturie cartea Faptele Apostolilor în 
capitolul 15: „Și unii, coborându-se din Iudeea, învățau pe frați că: 
Dacă nu vă tăiați împrejur, după rânduiala lui Moise, nu puteți să 
vă mântuiți. Și făcându-se pentru ei împotrivire și discuție nu puțină 
cu Pavel și Barnaba, au rânduit ca Pavel și Barnaba și alți câțiva 
dintre ei să se suie la apostolii și la preoții din Ierusalim pentru 
această întrebare” (FA. 15, 1-2) sau: „Dar unii din eresul fariseilor, 
care trecuseră la credință, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie 
împrejur și să le poruncească a păzi Legea lui Moise și apostolii și 
preoții s-au adunat ca să cerceteze despre acest cuvânt” (FA. 15, 
5-6). Astfel luând în discuție aceste neînțelegeri, Sinodul a hotă-
rât: „Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără să fi avut porunca 
noastră, venind, v-au tulburat cu vorbele lor și au răvășit sufletele 
voastre, zicând că trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea, 
noi am hotărât, adunați într-un gând, ca să trimitem la voi bărbați 
aleși, împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel, oameni care 
și-au pus sufletele lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. 
Drept aceea, am trimis pe Iuda și pe Sila, care vă vor vesti și ei, 
cu cuvântul, aceleași lucruri. Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt 
și nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de cele ce 
sunt necesare: Să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge și de 
(animale) sugrumate și de desfrâu, de care păzindu-vă, bine veți 
face. Fiți sănătoși!” (FA. 15, 24-29). 

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, prezentând Predica de pe 
Munte, redă mai întâi cuvintele Mântuitorului prin care se precizează 
clar că El a venit să desăvârșească Legea Veche: „Să nu socotiți că 
am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să îm-
plinesc” (Mt. 5, 17), pentru ca apoi să facă o paralelă între învățătura 
Vechiului Testament și învățătura Sa: „Ați auzit că s-a zis celor de 
demult: „Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu 
însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va 
fi de osândă; și cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi 
de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de 
gheena focului” (Mt. 5, 21-22). La fel și cu porunca a șaptea: „Ați 
auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu săvârșești adulter”. Eu însă 
vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a și săvârșit 
adulter cu ea în inima lui” (Mt. 5, 27-28). În privința atitudinii față de 
aproapele, spre deosebire de învățătura veche, Mântuitorul spune: 
„Ați auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”. Eu însă vă 
spun vouă: Nu vă împotriviți celui rău; iar cui te lovește peste obrazul 
drept, întoarce-i și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine 
și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi o 
milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i; și de la cel ce 
voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Ați auzit că 
s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău”. 
Iar Eu zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă 
blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă 
vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că 
El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite 
ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce 
vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și vameșii același lucru? 

Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu 
fac și neamurile același lucru? Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl 
vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Mt. 5, 38-48). Sfântul Evanghelist 
Luca pornește în prezentarea aceleași învățături de la un adevăr 
universal valabil și anume, regula de aur a moralei, cunoscută și 
în antichitatea precreștină, dar ca formulare negativă, în timp ce 
Mântuitorul îi dă o formulare pozitivă: „precum voiți să vă facă vouă 
oamenii, faceți-le și voi asemenea”, arătând că nu este de ajuns să 
nu facem răul, ci trebuie neapărat să facem binele, pentru ca mai apoi 
să-i ridice pe credincioșii Săi spre desăvârșire, zicându-le: „Și dacă 
iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoșii 
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac 
vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. 
Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce 
mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, 
ca să primească înapoi întocmai”. Adică creștinii sunt chemați la 
asemănarea cu Dumnezeu, la desăvârșire, la a-și arăta prin fapte 
înfierea divină pe care au primit-o la Botez, când s-au născut de la 
Dumnezeu: „Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a 
dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici 
din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu 
s-au născut” (In. 1, 12-13). Iar dacă vor reuși să împlinească acest 
imperativ al Domnului: „iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați 
cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb”, atunci să știe că îi 
așteaptă răsplată multă și primirea filiației divine: „răsplata voastră 
va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt”. Desigur acest lucru nu este 
ușor, dar ajutați de Harul lui Dumnezeu, care pe cele neputincioase 
le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește, acest lucru devine posibil, 
așa cum vedem împlinit în Viețile Sfinților. Sfântul Cuvios Siluan 
Athonitul spune în acest sens: „Sufletul nu poate avea pace, dacă 
nu se va ruga pentru vrăjmași. Sufletul învățat să se roage de harul 
lui Dumnezeu iubește și-i este milă de fiece făptură și mai cu seamă 
de om, pentru care Domnul a pătimit pe cruce, și a suferit cu sufletul 
pentru noi toți. Domnul m-a învățat să iubesc pe vrăjmași. Fără harul 
lui Dumnezeu nu putem iubi pe vrăjmași, dar Duhul Sfânt ne învață 
iubirea, și atunci ne va fi milă chiar și de demoni, pentru că s-au dezlipit 
de bine și au pierdut smerenia și iubirea de Dumnezeu. Vă rog, fraților, 
faceți o încercare. Dacă cineva vă ocărăște sau vă disprețuiește sau 
smulge ce e al vostru, sau prigonește Biserica, rugați pe Domnul 
zicând: „Doamne, noi toți suntem făpturile Tale. Ai milă de robii Tăi 
și întoarce-i spre pocăință!” Și atunci vei purta în chip simțit harul în 
sufletul tău. La început silește inima ta să iubească pe vrăjmași, și 
Domnul, văzând dorința ta cea bună, te va ajuta în toate, și experiența 
însăși te va povățui. Dar cine gândește rău de vrăjmași, acela n-are 
în el iubirea lui Dumnezeu și nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă te 
vei ruga pentru vrăjmași, va veni la tine pacea; iar când vei iubi pe 
vrăjmași, să știi că un mare har al lui Dumnezeu viază întru tine; nu 
zic că este deja un har desăvârșit, dar e de ajuns pentru mântuire. 
Dacă însă îi ocărăști pe vrăjmașii tăi, aceasta înseamnă că un duh 
rău viază întru tine și aduce gânduri rele în inima ta; pentru că, așa 
cum a spus Domnul, „din inima omului ies gândurile bune și gându-
rile rele” (Mt. 15, 19). Omul bun gândește: „Tot cel ce rătăcește de 
la adevăr piere” și, de aceea, îi este milă de el. Dar cine n-a învățat 
de la Duhul Sfânt să iubească, acela nu se va ruga pentru vrăjmași. 
Cine a învățat de la Duhul Sfânt să iubească, acela se întristează 
toată viața pentru oamenii care nu se mântuiesc și varsă multe lacrimi 
pentru popor, și harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrăjmași. 
Dacă nu-i iubești, măcar nu-i ponegri și nu-i înjura; și acesta va fi un 
lucru bun. Dar dacă cineva îi blesteamă și-i înjură, e limpede că un 
duh rău viază în el și, dacă nu se pocăiește, va merge după moarte 
acolo unde sălășluiesc duhurile rele. Să izbăvească Domnul orice 
suflet de o asemenea nenorocire! Înțelegeți! E atât de simplu. Sunt 
vrednici de milă oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu sau care se 
împotrivesc Lui. Inima mea suferă pentru ei și lacrimi curg din ochii 
mei. Pentru noi și raiul și chinurile sunt limpezi: le cunoaștem prin 
Duhul Sfânt. Aceasta a spus-o și Domnul: „Împărăția lui Dumnezeu 
e înăuntrul vostru” (Lc. 17, 22)! Așa că încă de aici începe viața 
veșnică; și chinurile veșnice încep și ele tot încă de aici” (Între iadul 
deznădejdii și iadul smereniei, std. intr. și trad. diac. Ioan I. Ică jr, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2001, pp. 158-159). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XIX-a după Rusalii, Predica de pe Mun-

te – Iubirea vrăjmașilor, Sf. Ev. Luca 6, 31-36, 4 octombrie)

iuBiți Pe vrăjMașii voștri!
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Marele Apostol și Evanghelist Luca,
Era grec de neam și foarte învățat.
S-a născut în Antiohia Siriei
Și de tânăr s-a creștinat.

Cunoștea bine limba greacă 
Și limba egipteană, la fel,
Deprinzându-se apoi cu limba 
Evreiască, ajutându-l mult pe el,

Că-a mers la Ierusalim, când,
Domnul petrecea pe pământ
Cu oamenii și îi învăța
Calea mântuirii prin cuvânt. 

Moștenitor al înțelepciunii 
Grecești și doctor desăvârșit
Al bolilor trupești și sufletești,
Luca era și un zugrav iscusit. 

Multa lui învățătură, l-a ajutat
Să-nțeleagă dintru început
Cuvântul propovăduit de Hristos,
Despre „Dumnezeu cel necunoscut”.

Auzind învățătura înțeleaptă
Din gura lui Dumnezeu,
A cules mai multă știință,
Decât își însușise pe parcursul său.

Acum Îl cunoaște bine
Pe adevăratul Dumnezeu;
Crezând în El cu tărie,
L-a și propovăduit mereu. 

A fost unul dintre cei 70 de apostoli
Pe care Domnul i-a trimis
Să gătească calea Lui;
Luca pe foarte mulți i-a convins,

Încredințându-i că Mesia
Cel Care era așteptat să vină,
A sosit pentru a ne mântui
Și a ne scoate la lumină. 

În vremea mântuitoarelor patimi
Luca mult a plâns și s-a tânguit;
Când păstorul turmei a fost bătut,
Aproape toate oile s-au risipit.

Precum cu lacrimi a semănat
Tânguindu-se la chinurile Domnului,
Cu bucurie răsplată-a secerat,
După sfântă Înviere-a Lui. 

Pe când Luca și Cleopa 
Spre Emaus, triști, mergeau
Și cu ochii plini de lacrimi
Despre Învățătorul lor vorbeau,

Însuși Domnul Iisus Hristos
Pe cale li s-a arătat
Și prin cele ce le-a tâlcuit,
Cu dragoste i-a mângâiat. 

Le-a vorbit cu de-amănuntul
Cele despre Domnul scrise,
De la Moise și proroci;
Prin toate mesajele transmise. 

Deși, la „Cina cea de Taină”,
Iuda n-a vrut să-L cunoască,
Luca, stând cu El la masă,
A reușit să se împărtășească:

Prin frângerea pâinii-a recunoscut
Pe Fiul lui Dumnezeu,
Pe Care tot restul vieții,
Cu credință L-a slujit mereu.

Focul dragostei către Dumnezeu
Ce-n inima lui se ascundea,
A ieșit la iveală prin cuvintele:
„…Când pe cale El ne vorbea”.

În căutarea sa de-a înțelege
Cuvântul propovăduit de Hristos,
Ucenicia la Sfântul Apostol Pavel
I-a fost de un real folos. 

Acesta l-a ales pe Sfântul Luca,
Să fie însoțitorul său
La răspândirea în lume 
A cuvântului lui Dumnezeu. 

Tovarășul său de lucru
Și „doctorul prea iubit”
Al marelui Apostol Pavel,
Sfântul Luca a devenit. 

Îl însoțea pretutindeni
Ca prieten, medic și ucenic,
Luând însemnări de valoare,
Fără să-i scape nimic. 

A fost părtaș durerilor
Și ostenelilor suferite
De Apostolul neamurilor,
Ce cu supunere-au fost trăite. 

L-a însoțit în Asia, Grecia 
Și la Roma, în prima călătorie,
Când „la judecata Cezarului”
Luca a trebuit prezent să fie. 

După ce la a doua arestare, Sfântul
Apostol Pavel a murit (29 iun. 67),
Luca mai departe, cu multă înțelepciune,
Evanghelia a propovăduit.

A plecat din Roma spre răsărit:
Prin Livia a mers în Egipt,
Unde a luminat Tivaida
Și Biserica lui Hristos a rânduit.

Și-n Macedonia, Dalmația, Grecia
Bisericile a rânduit:
Episcopi, preoți și diaconi,
Peste tot a hirotonit. 
 
Ca să nu fie uitată,
Pomenirea Domnului,
La vreo 15 ani după Înălțare,
Luca a scris Evanghelia Lui. 

A scris nu numai ce singur 
A văzut și a auzit,
Ci și cele ce-n inima lui
Cu nespusă dragoste le-a simțit. 

Din însemnările făcute
De la sfânt dascălul său
Și din multe alte izvoare 
Sfântul Luca a propovăduit mereu.

Ne-a lăsat ca moștenire două cărți,
Scrise în Noul Testament:
„Evanghelia după Luca” și Cartea
„Faptele Apostolilor”, ca document.

Prin ele, cu sinceritate mărturisea,
Credința sa în Iisus Hristos,
Închinate „prea alesului Teofil”,
Iar Bisericii creștine de mare folos. 

Luca predica tuturor veacurilor
Și întregii omeniri de pe pământ,
Viața, Învățătura și Faptele 
Mântuitorului Celui Sfânt. 

Toată omenirea creștină,
Din toate timpurile, a cunoscut
Numai prin Sfintele Evanghelii
Pe Iisus Hristos, Cel Unul Născut. 

Omenirea-L vede ca prin niște ferestre
Pe Însuși Bunul Dumnezeu,
Cu înțelepciunea Sa nemuritoare
Și cu adevărurile ce vor străluci mereu. 

Luca, mulți bolnavi a vindecat 
Și Evanghelia a propovăduit,
Iar la cei peste 80 de ani ai săi,
Întru Domnul s-a odihnit. (18 oct.) 

Dumnezeu a plouat cu colirie
(Apă tămăduitoare) pe mormânt.
Aici, nenumărați bolnavi s-au tămăduit
Lângă trupul său cel sfânt. 

Împăratul Constantie, Sfintele
Moaștele-n cetate-a mutat;
Anatolie, doar atingându-le,
Pe loc s-a și vindecat. 

Sfântul Luca, cel dintâi a zugrăvit,
Icoana Născătoarei de Dumnezeu
Ținând în brațe Pruncul Sfânt,
Pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. 

Cu meșteșugul zugravilor „în ceară”
Alte două icoane-a zugrăvit
Și arătându-le Maicii Sfinte,
Ea cu mare bucurie le-a primit. 

„Darul Celui născut din Mine să fie
Cu ele”, binecuvântându-le, a zis
Și tuturor generațiilor, în veac,
Puterea sfintelor icoane a transmis. 

Sfinte Apostole, ca fondator 
Al iconografiei, multe icoane ai pictat
Și pe cele ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Prin harul tău, posterității le-ai lăsat.

Întreaga lumii înțelepciune,
Ce-ai strâns-o spre folosul tău,
Doar o fărâmă-i din cuvântul
Ce-n har ți l-a dat Dumnezeu. 

Ți-ai folosit atât de bine
Talanții pe care i-ai primit
Și ai rămas nemuritor 
Prin ceea ce ne-ai dăruit.

Îți mulțumim și te rugăm, 
Ca-n veci alături să ne fii,
Mijlocitor la Dumnezeu,
Nouă și la ai noștri copii!

Ne ești prezent de-atâtea ori 
În timpul Sfintei Liturghii
Și cât va trăi omenirea,
În veci de veci te vom cinsti!

sfântul apostol și evanghelist luca Poezie de Dumitra Groza
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„Ieșit-a semănătorul să semene sămânța Sa.” 
(Lc. 8, 5)

 Hristos iese din sânurile Tatălui și vine pe pământ 
să semene sămânța cuvântului Său, cum Însuși spune: 
„Eu de la Tatăl am ieșit.” (Ioan 17, 8) El a ieșit în țarină, 
lumea aceasta pe care El a făcut-o, cum spune în altă 
pildă: „Iar țarina este lumea.” (Matei 13, 38)

 Numai a patra parte din țarină, adică din lume, a 
fost pământ bun, care, primind sămânța cuvântului lui 
Dumnezeu, a crescut și a adus rod însutit.” (Matei 13, 
23) Celelalte trei părți din lume au fost drum călcat de 
oameni, pietriș și pământ cu spini, căci acolo nu a rodit 
sămânța, ci s-a pierdut.

 Deși „Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mân-
tuiască și la cunoștința adevărului să vină” (I Tim. 2, 4), a 
cui este vina că numai o pătrime din lume se va mântui? 
Toată vina nerodirii este a omului, nu a lui Dumnezeu, 
pentru așezarea rea a sufletului său, omul împiedică 
creșterea și rodirea seminței cuvântului dumnezeiesc.

 Omul a fost creat cu voie liberă, Dumnezeu nu 
forțează ușa inimii oamenilor, doar bate la ușa lor, 
precum scris este: „Iată, stau la ușă și bat. De va auzi 
cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra și voi 
cina cu el și el cu Mine.” (Ap. 3, 20)

 Dumnezeu, Domnul cel preadrept și preasfânt nu 
voiește să mântuiască pe cineva cu sila, ci de bunăvoie. 
De la zidire, omul a fost încununat de Dumnezeu cu voie 
liberă: „Doamne, cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe 
noi.” (Ps. 5, 12) sau cum spune Sfântul Apostol Pavel 
că Dumnezeu l-a lăsat pe om în mâna sfatului său” (Ef. 
1, 11), adică liber să aleagă. Și Dumnezeu iubește pe 
omul care, din bunăvoia sa, lucrează faptele bune: „Pe 
dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu.” (II Cor. 9, 
7) Căci dacă Dumnezeu ar sili pe cineva spre bine, n-ar 
mai fi nici plată veșnică, nici osândă veșnică pentru pă-
cate. Și nici nu voiește Dumnezeu să îngăduie pe diavol 
să ispitească pe om mai presus de puterea sa.

 Sfântul Apostol Pavel scrie corintenilor: „Credincios 
este Dumnezeu să nu vă lase pe voi să fiți ispitiți mai 
presus de puterile voastre, ci odată cu ispita vă trimite 
și scăparea din ea.” (I Cor. 10, 13) Omul, din cauza 
necredinței sale, se face cale călcată de oameni, pietriș 
sau pământ cu spini.

 Sămânța care este aruncată în pământ ca să ro-
dească este cuvântul lui Dumnezeu semănat în inimile 
oamenilor, spre a aduce roadă. Sămânța din pământ se 
face roadă trupească, grâu, orz, porumb sau alte plante, 
iar cea din suflet hrană sufletească și nepieritoare. Dar 
nici sămânța nu rodește în orice loc, cum nici cuvântul 
nu aduce roade în orice suflet, ci numai în inima celui 
care o primește cu credință: „credința este lucrătoare 
prin dragoste.” (Gal. 5, 6) Doar țarina duhovnicească 
aduce lui Dumnezeu rod însutit. 

 Dumnezeu a trimis de la începutul zidirii mulți semă-
nători în lume, patriarhi, apostoli, evangheliști, ierarhi, 
mărturisitori, mucenici și o mulțime de propovăduitori și 
dascăli care, de-a lungul timpului, au vestit și au semă-
nat cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Mulți au 
fost trimiși să trezească mințile și inimile oamenilor la 
credința în Dumnezeu, unii prin cuvânt, alții prin fapte, 
iar alții au întărit prin facerea de minuni.

 Când Petru a predicat pentru a doua oară, au crezut 
în Dumnezeu ca la cinci mii de oameni și pentru faptul 
că văzuseră un olog vindecat de Apostol, umblând pe 

picioarele sale. În Samaria, unde a ajuns Apostolul 
Filip, mulți au crezut pentru că vedeau cum se vindecă 
cei cu duhuri necurate și cei slăbănogi. În insula Creta, 
proconsulul Sergius Paulus a văzut cum Sfântul Apostol 
Pavel, când propovăduia, l-a orbit pe Elima vrăjitorul 
și a crezut. Sfânta Evanghelie după Marcu spune că 
Apostolii propovăduiau și făceau minuni: „Iar ei ieșind, 
au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și 
întărea cuvântul prin semnele care urmau.” (Mc. 16, 
20) Dar sunt și mulți aceia care au crezut și cred fără 
să vadă minuni. 

 Sfântul Apostol Filip a botezat pe fariseul arap, dre-
gător al puternicei Candachii, împărăteasa etiopienilor, 
doar tălmăcindu-i din prorocul Isaia despre Iisus Hristos. 
În Antiohia Pisidiei, Pavel și Varnava au adus la credință 
pe locuitorii de acolo doar cu cuvântul, la fel au făcut în 
Iconia și au crezut „mulți iudei și elini.” 

La fel întorcea la Dumnezeu pe mulți Sfântul Ioan 
Botezătorul, căci nici minuni nu făcea, nici retorică și 
filosofie nu folosea, ci doar cuvinte scurte: „Pocăiți-vă, 
că s-a apropiat împărăția cerurilor!” Reușea cu viața sa 
îngerească și cu totul sfântă, cu viețuirea mai presus de 
om, îi uimea pe oameni. Așa îi făcea pe mulți să alerge 
spre Iordan, pe cei îmbrăcați cu haine de mătase, pe cei 
cu palate scumpe și paturi moi, care veneau să vadă pe 
cel îmbrăcat în peri de cămilă, care dormea pe rogojini 
sub cerul liber sau pe nisipul și prundurile Iordanului.

 Bine spunea un sfânt părinte: „Virtutea este cu 
mult mai vrednică de cinste decât bogăția și viața cea 
liniștită mai slăvită decât mulțimea aurului.” Sfântul 
Isaac Sirul recomandă tuturor predica prin trăire: „Al-
tul este cuvântul din lucrare și altul este cuvântul cel 
frumos și fără iscusința lucrului.” Semănătorii trebuie 
să predice cu gura, să scrie cu mâna și să predice pe 
Hristos cu viața lor proprie. Atunci cuvântul Domnului 
nu are piedici în a rodi, de va fi semănat pe pământ 
bun: „Cuvânt folositor auzind, nu judeca pe cel care îl 
vorbește, ca să nu pierzi pe lângă folosul cuvântului și 
roada cea din credință.”

 Să fim însă cu luare aminte la semănătorii cuvântului 
de astăzi, căci nu toți seamănă sămânța cea curată, ci 
unii dintre ei sunt semănători ai neghinei vrăjmașului. (Mt. 
13, 39) Unii seamănă erezii sau rătăciri sectare, căci nu 
oricine vorbește este slujitor al Bisericii lui Hristos. „Nu 
dați crezare oricărui duh” (I Ioan 4, 1), nu-i ascultați, 
părăsiți-i și întoarceți-vă la Biserica Ortodoxă, Biserica 
lui Hristos. Nu cădeți pradă lupilor îmbrăcați în piei de 
oaie și prorocilor mincinoși care înșeală pe mulți (Mt. 24, 
11), ci luați aminte la cuvântul Scripturii: „Sfatul bun te va 
păzi și cuvântul drept te va apăra.” (Pilde 2, 11)

 Să nu ne afundăm în locurile tainice ale Sfintei 
Scripturi, care este o mare fără fund a înțelepciunii lui 
Dumnezeu și anevoie de înțeles fără să știm a înota, 
pierzându-ne mântuirea, ci să întrebăm pe preoți unde 
nu înțelegem adâncimea Scripturilor.

 Așa să-L rugăm pe Dumnezeu, să dea sămânță 
bună, plină de har, tuturor celor ce seamănă cuvântul 
lui Dumnezeu, iar nouă darul înțelepciunii, blândeții și 
smereniei, al dreptei credințe și ascultării, ca să împlinim 
fapta cea bună în Hristos Iisus, cu rod însutit. Amin.

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

a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecume-
nic, Sf. Ev. Luca 8, 5-15 – Pilda Semănătorului, 

a Sf. Părinți: Sf. Ev. Ioan 17, 1-13 
– Rugăciunea lui Iisus, 11 octombrie)

Despre semănătorii cuvântului lui Dumnezeu
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oracolele, Persoane PoseDate De Diavoli

Vă propun să facem împreună un exercițiu de sincerita-
te. Cât de mult ne iubim bătrânii, ai noștri, ai țării acesteia? 
Cât de mult îi prețuim, cât de des le cerem sfatul? Se 
strecoară prin gândurile noastre și altceva decât avantajul 
că ne-ar rămâne de la ei o casă, un teren sau niște bani? 
Pentru problemele cu care ne confruntăm în familie, în 
viața de zi cu zi, vom continua să căutăm soluții pe internet, 
având acest izvor viu de experiență și înțelepciune atât 
de aproape de noi? Redau în continuare câteva sfaturi și 
pilde de viață de la câțiva bătrâni pe care i-am socotit a fi 
înțelepți, modele pentru familie și pentru comunitate.

„Nevastă, când ți-i greu, cântă și 
te roagă la Maica Domnului”

Străbunica Elisaveta s-a născut în același an cu regele 
Mihai. De 16 ani, de când e văduvă, părintele din sat i-a 
încredințat facerea prescurilor. Toată viața ei a fost o fe-
meie evlavioasă și un pelerin neobosit al mănăstirilor, un bun 
administrator al familiei sale cu fii, nepoți și stră-stră nepoți și 
o sfătuitoare de nădejde celor în necazuri. Iar la sărbători, 
când toți vin și-o colindă, fața i se luminează, iar timpul 
se întoarce, depănând firul amintirilor. „Nevastă, când ți-i 
greu, cântă și te roagă la Maica Domnului”, le spunea ea 
adesea tinerelor soții.

Mătușa Maria, la cei 75 de ani, își amintește că „înainte 
nu era atâta rugăciune, căci n-aveam cărți, dar Dumne-
zeu te auzea, fiindcă atunci când strigai o dată, strigai 
din tot sufletul”. Dânsa a avut o copilărie grea. „Mama 
mea, Dumnezeu s-o ierte, a rămas văduvă la 22 de ani. 
Eu eram de doi ani, iar sora mea era încă în pântece. 
Aveam pământ mult și trebuia să plătim și biruri mari. Iar 
mama, de dimineață, ne scula, ne punea în genunchi și 
ne rugam (aveam o iconiță mică, căpătată, nu ca acum, 
atâtea icoane): Doamne, să vie cineva să ne ia la lucru, la 
prășit, la ceva, ca să putem da birurile, să le putem împlini 
pe toate! Și nu dura mult și vreo trei-patru femei apăreau 
la noi în ogradă. Bucuroase, luam sapele, un ou, un pic 
de lapte acru și mergeam la putneni, la prășit. Și așa mai 
primeam vreo doi bănuți.

„Eu la gură am fost rea, dar sufletul – 
Dumnezeu mi l-o iubit”

În viață mi-a plăcut să fac orice, a fost și greu, dar am 
trăit frumos, cu Dumnezeu și cu Maica Domnului, nu cu 
averi și cu socoteli, și cu atâtea. Dacă aveam atunci ce am 
acum, eram soție de ministru. Mi-amintesc că mergeam la 
școală cu o trăistucioară, așteptam să vină celălalt pentru a 
i-o da, scriam pe tăbliță cu cretă. Fetia mi-o fost frumoasă, 
m-am măritat la 19 ani. Am trăit cu bărbatul meu 31 de 
ani și am 27 de ani de când sunt văduvă. Iar soțul meu a 
fost ca un înger pentru mine și de asta, de multe ori, dacă 
am ceva să dau de pomană, n-o văd pe mama, nici pe 
tata, de sufletul lui dau. M-o ținut bine. Eu la gură am fost 
rea, dar sufletul – Dumnezeu mi l-o iubit. În tinerețe am 
cântat la nunți, am cântat de am lăsat oameni în casă și 
plângând. Așa a fost, puiuțul mamii, viața noastră; a fost 
și frumos, se făceau baluri, se organizau clăci, rupeam 
cânepa, inul, depănam fuioare, țeseam, croiam, coseam 
cămăși și de toate câte trebuiau.

„La clacă și la bal, fetele nu mergeau fără mamă”

Fetele mergeau la clacă, iar băietanii veneau și ei mai 
târziu, de la pădure, de la fabrică, încălțați în opinci, cu 
cojoace și cu trăistuțele unde au avut mâncărica. La clacă 
și la bal, fetele nu mergeau fără mamă. Dacă intra o fată 
singură, era mare rușine. Să stea o fată în drum cuprinsă 
(îmbrățișată) cu un băietan și să treacă un om bătrân, 
ferească Dumnezeu! În dreptul bisericii, oricine ai fi fost, 
te-ai oprit și ți-ai făcut semnul crucii; pe părintele dacă 
l-ai întâlnit, ai pus capul în pământ și ai zis: Sărut mâna, 
Părinte! Un moșneag, dacă l-ai întâlnit, i-ai dat bună ziua, 
dar de multe ori el ți-o lua înainte”.

Mătușa Fruzina, cu șapte copii, crede că cel mai bun 
lucru de care are parte o mamă sunt pruncii, fiecare cu 
harul și darul lui de la Dumnezeu. „Ca femeie, cel mai 
mare dar de Sus este când naști copii. Să-i crești în frica 
lui Dumnezeu, asta să-i înveți prima dată! Tu le poți trans-
mite copiilor dragostea de Dumnezeu și iubirea Lui. Să 
nu-i porți la biserică doar de formă, ci din tot sufletul tău 
să-i înveți, să le explici ce înseamnă Dumnezeu, ce este 
rugăciunea, ce-i biserica”.

„Îmi pare rău că nu m-am rugat mai mult”

La întrebarea ce vă pare rău că n-ați făcut în viață?, 
iată ce răspunsuri am primit:

Mătușa Maria: „La viața mea am făcut păcate, și grele, 
și rele, pământul arde sub picioarele mele. Dar am strigat 
la Dumnezeu și El m-o iubit tare! Îl răstignesc în toată 
secunda, dar nu mă lasă, eu asta trăiesc, până când, nu 
știu. La anii mei, la singurătatea mea, cât ai plânge, cât te-ai 
ruga, cât ai bate mătănii, tot trebuie să ai pe cineva, cu 
care să te sfătuiești, căci nu ești ajuns nici înger, să-i zici: 
măi, îi bun să fac asta?- fă! nu-i bun, nu fă! Și în ziua de 
azi, la sfinții aceștia de pe icoane, dacă mi-a spus cineva 
ceva greu sau rău, aicea plâng, aicea le spun tot. Îi cobor 
de pe icoane și le spun să iasă cu mine afară și am văzut 
multe, multe minuni de la dânșii.

Eu am fost foarte bolnavă, nu mă gândeam că voi 
scăpa. Dar prin sfintele masluri și cu ajutorul Cuvioasei 
Parascheva, prin slujbele și prin rugăciunile maicilor, iacătă, 
sunt pe picioare.

Îmi pare rău că nu m-am rugat mai mult și că nu am 
făcut mai mulți copii. Sunt mulțumită de cei pe care i-am 
făcut. Nu sunt în stare să-i mulțumesc lui Dumnezeu că 
mi le-a luat sub aripa Lui și n-am grija lor. Au plecat la 
mănăstire și acolo să rămână, la casa mea n-au ce cău-
ta, n-au la ce veni (cele două fete ale sale sunt maici la 
Mănăstirea Ciolpani). Acolo să stea, unde le-a luat Maica 
Domnului!”

Mătușa Mărioara: „Îmi pare rău că n-am făcut în viața 
aceasta întotdeauna voia lui Dumnezeu și nu L-am slujit 
cât trebuia. Am avut nouă copii, iar asistentele de la spital 
îmi tot spuneau: ce-ți trebuie atâția? Azi nu mă doare ficat, 
nu mă doare stomac sau splină, mi-o dat Dumnezeu să nu 
pot merge pe picioarele acestea, mă dor. Poate am cârtit 
și eu înaintea Lui, dar știu că mult mă iubește!

(continuare în pagina 9)

ce mai fac bătrânii noștri? Maria Burlă
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Păhărelul cu nectar

A fost odată, într-o poveste, un pitic.
El însuși era un povestitor iscusit, care aducea bucurie 

copiilor, când aceștia îl căutau și îi ziceau, trăgându-l de 
hăinuțele peticite:

- Piticule, hai să ne mai istorisești ceva, că ne înnebu-
nim după poveștile tale.

Fie că rădea un morcov, fie că repara un scăunel sau 
căuta cu târnăcopul o comoară în pământul de sub picioa-
re, piticul lăsa atunci treaba și se punea pe zis câte și mai 
câte – toate trăite de el de când îi fu dat să nimerească 
în această poveste…

- Dragii piticului, își începea el mereu basmele ferme-
cate… și nu se lăsa până nu termina tot cu „dragii piticu-
lui”… fiindcă tare îi mai avea la inimă pe copii.

Iar aceștia ziceau mereu că îl iubesc și îl aplaudau și 
îi mângâiau barba plină de câlți.

Nu exista zi în care să nu fie trezit din somnul lui iepu-
resc pentru câte o poveste.

Sau în care să nu își aducă aminte că, „uite, pățania 
asta veselă nu le-am zis-o încă”… promițându-și că a 
doua zi, negreșit, o vor afla.

Numai că într-o „a doua zi”, tocmai când avea pe limbă 
o poveste nemaiauzită și plină de haz, nici un copil nu îi 
mai bătu la ușă.

Așa se făcu în ziua aceea: să rămână pustie căsuța lui, 
și vreascurile să se stingă în sobă, și piticul să se întrebe: 

Mie îmi pare că ploaia
deapănă povești

Atât de multe,
încât puțini au răbdare să deschidă fereastra,
să inspire lung și s-asculte

Puțini au curajul,
atunci când le cade o picătură de poveste
pe nas,
să o aștepte pe următoarea -
care s-ar putea să vină mai devreme,
ori mai târziu (după ceas)

Adevărul este că unele ploi
aduc cu ele
povești cam triste pentru gustul
zecilor de umbrele -
ce s-au colorat și umflat în piept peste măsură,
numai ca să facă stropii mărunți
să tacă din gură

Piticul

ce spune ploaia?

a greșit cu ceva?

Oare le-a spus prea multe povești și i-a plictisit?

Oare copiii pe care îi iubea nu au vrut decât istorioa-
rele lui?

Și nu l-au căutat decât atunci când au avut ei chef să 
râdă și să bată din palme?

O, câte gânduri nu și-a făcut bietul, trezindu-se sin-
gur...

Cele mai multe dintre ele deveniră, însă, niște povești 
atât de frumoase și de triste, încât, ascultându-le, unii copii 
au învățat ce înseamnă să plângă…

Iar piticul s-a înconjurat pentru totdeauna de o dragoste 
venită puțin și din adâncul inimii lor…

Dar ploaia nu tace

Pic, pic, pic, pe țiglă și carapace

Pic, pic, pic pe parbrizele mașinilor
ce-și ies grăbite în cale,
sau pe străzile cu sute de frunze
ce o iau fuguța la vale

Pe ghiozdanele, pe ochelarii, pe șepcile
și pe ce mai vrei,
ale școlarilor cu o ploaie mai destupați,
sau mai măricei

Pic, pic, pic în șoșonii uitați
de bunici pe scară
pentru a nu mai știe memoria câta oară

Și iarăși pic, după cum spune povestea să zic,
pe coarne de melci codobelci
și pe ciupercile din burete
lipite atent
cu urechiușele de perete.

Pagină de Elia David
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Marea taină a Învierii am învățat-o de la Mântuitorul 
și Dumnezeul nostru, atât prin cuvinte, cât și prin fapte, 
de aceea Învierea Domnului și prin învierea Sa și nă-
dejdea și garanția învierii noastre este temelia credinței 
creștine, cea care îi dă valoare veșnică și fără de care 
totul ar fi zadarnic. Învierea Domnului este și cea mai 
mare dovadă despre dumnezeirea Mântuitorului și tot-
odată despre divinitatea creștinismului spre deosebire 
de alte credințe de origine omenească. Sfântul Apostol 
Pavel precizează acest adevăr despre Înviere zicând: 
„Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, 
cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morților? Dacă 
nu este înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă 
Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică este și credința voastră. Ne aflăm 
încă și martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că am 
mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hris-
tos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morții nu înviază. 
Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar 
dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voas-
tră, sunteți încă în păcatele voastre; și atunci și cei ce 
au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în 
Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plâns 
decât toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, 
fiind începătură (a învierii) celor adormiți. Că de vreme 
ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și în-
vierea morților. Căci, precum în Adam toți mor, așa și 
în Hristos toți vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale: 
Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui 
(I. Cor. 15, 12-23). 

În general, când Mântuitorul Hristos vrea să ne 
edifice în legătură cu un adevăr, El începe treptat de 
la cele mai simple, de la cele mai de jos, și ne urcă la 
cele mai de sus, la cele desăvârșite, suindu-ne ca pe 
o scară a înțelegerii la slava, cunoașterea și înțelegerii 
dumnezeirii Sale. În acest sens, patriarhul Constantin-
opolului Ioan Xifilinos, în cuvântul său la Învierea fiului 
văduvei din Nain, spune: „Pentru că mai întâi Domnul 
a arătat și a prevestit puterea Învierii Sale în cazul unei 
neputințe grele pentru care ceilalți n-au putut să facă 
nimic, când a certat frigurile de care suferea soacra lui 
Petru și a pricinuit o asemenea schimbare în starea ei, 
încât a întărit-o pentru slujirea vizitatorilor pe ea, pe 
care toți o așteptau să moară. După aceea, Iubitorul de 
oameni adăugă ceva mai mult în manifestarea puterii 
Lui și înaintează la o minune mai mare pe care a făcut-o 
cu sluga sutașului care suferea de o neputință gravă, 
care-l adusese în pragul morții. Când sluga a ajuns la 
ultimele răsuflări, aproape de porțile iadului, atunci a 
fost chemat Stăpânul, Care S-a pregătit, din iconomie, 
să vină lângă el. Datorită cererii și credinței sutașului 
însă, care a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub 
acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca 
sluga mea” (Mt. 8, 8), doar cu porunca Lui l-a înviat pe 
acesta despre care toți credeau că deja murise, fără 
măcar să se apropie de acel loc. I-a trimis de departe 
sănătatea celui care era pe patul de moarte, în aceeași 
vreme în care a dat porunca ... După aceea, Domnul 

Și-a arătat puterea Sa printr-o minune și mai mare, 
când a mers în cetatea Nain. Pentru că atunci când S-a 
apropiat de cetate l-a întâlnit pe fiul mort al unei văduve, 
care stătea de mult timp în sicriu și deja era dus spre 
îngropare. Pe acesta l-a înviat atunci în chip minunat 
și l-a dat mamei sale, așa cum ne arată clar pericopa 
evanghelică de astăzi. Îl vedem aici pe Dătătorul vieții, 
pe Domnul nostru Iisus Hristos, săvârșind minuni mari, 
Viața dăruiește viață, Învierea înviază și-l ridică pe cel 
mort la ceasul îngropării. Prin minunea aceasta ne 
încredințează și ne înștiințează despre așteptata Învi-
ere de obște a morților și în același timp ne descoperă 
de dinainte despre propria Sa Înviere dumnezeiască și 
purtătoare de viață, vădindu-ne prin ea izbăvirea și eli-
berarea noastră, precum și mântuirea și viața veșnică.” 
(Predici ale Sfinților Părinți la Duminicile de peste 
an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumenița și Cartea 
Ortodoxă, 2009, pp. 261-262) 

Desigur noi, obișnuiți cu viața aceasta și legați de 
cele pământești, înțelegem cu greu că nu viața aceasta 
pământească, trecătoare și amestecată este adevărata 
noastră viață, și că deși murim, nu se încheie totul cu 
moartea, dar pentru a ajunge la Înviere trebuie să tre-
cem prin moarte, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel 
împotriva celor care nu cred sau care se îndoiesc cu 
privire la acest adevăr: „Dar va zice cineva: Cum învi-
ază morții? Și cu ce trup au să vină? Nebun ce ești! Tu 
ce semeni nu dă viață, dacă nu va fi murit. Și ceea ce 
semeni nu este trupul ce va să fie, ci grăunte gol, poate 
de grâu, sau de altceva din celelalte; iar Dumnezeu îi 
dă un trup, precum a voit, și fiecărei semințe un trup al 
său. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este 
trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul 
este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și 
trupuri cerești și trupuri pământești; dar alta este slava 
celor cerești și alta a celor pământești. Alta este strălu-
cirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea 
stelelor. Căci stea de stea se deosebește în strălucire. 
Așa este și învierea morților: Se seamănă (trupul) întru 
stricăciune, înviază întru nestricăciune; se seamănă 
întru necinste, înviază întru slavă, se seamănă întru 
slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, 
înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și 
trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 35-44). „Căci într-adevăr 
și cu dreptate este o mare taină a Ta, Stăpâne și Făcă-
torul tuturor, risipirea cea vremelnică a făpturilor Tale, 
și după aceea alcătuirea din nou și odihna cea de veci. 
Ție Îți mulțumim pentru toate; pentru intrarea noastră 
în lumea aceasta și pentru ieșirea din ea, care, după 
făgăduința Ta cea nemincinoasă, ne arvunește nouă de 
mai înainte nădejdea învierii și a vieții celei nestrică-
cioase, pe care fă ca să o dobândim, la a doua venire 
a Ta, ce va să fie” (Rugăciunea a șasea de la Vecernia 
Rusaliilor). Amin.

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

Sf. Ev. Luca 7, 11-16, 
Învierea fiului văduvei din Nain, 18 octombrie)

Mai înainte de a ne întoarce în pământ, 
învrednicește-ne să ne întoarcem la tine!
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Mai înainte de a ne întoarce în pământ, 
învrednicește-ne să ne întoarcem la tine! (urmare din pagina 6)

„Tinerii să nu își piardă cei șapte ani de acasă”

Cum să trăiască tinerii de azi, să le fie bine? Mătușa 
Maria spune că, în primul rând, tinerii trebuie să aibă frică 
de Dumnezeu, dar nu fățarnică. Și ori încotro s-ar duce, 
să facă întâi rugăciune, să se pornească la drum cu Maica 
Domnului și cu sfinții îngeri, să se roage lor. Iar când dau 
de o greutate, de-un necaz, să meargă la sfânta biserică, 
să le spună preoților, să postească o zi sau două pentru 
acest lucru, să-și aleagă un sfânt ocrotitor căruia să i se 
roage, să-și aleagă un duhovnic. Să mai cerceteze și sfin-
tele mănăstiri și să facă nunțile creștinește. Să lase banii, 
că nu le folosește la nimic; când vor ajunge la bătrânețe, 
tare rău o să le pară. Și nu faci nimic cu banul, că-l dai la 
doctori sau aiurea. Și dacă mai ai vreo faptă bună pe un-
deva, te mai ajută puțin și doctorul, și dacă nu, nu-ți poate 
face nici el nimic. Doctor e Cel de sus. Întâi acolo trebuie 
să răcnești, bănuțul trebuie să-l dai pentru o slujbă și să 
nu ieși din casă fără să o iei pe Maica Domnului cu tine. 
Oriunde ai merge, și la rău, și la bine, ia-o cu tine! Și ea are 
grijă. Iese și acela cu codiță, dar ea îl dă deoparte, fiindcă 
multe mai întâmpini în călătoria aceasta pe pământ”.

„În viață, cel mai mult trebuie să ai grijă cum trăiești, 
să conștientizezi că ea este o luptă continuă, să știi să 

deosebești binele de ce este rău. Trebuie să-L iubești 
pe Dumnezeu, să faci voia Lui, iar postul, rugăciunea, 
participarea la slujbele Bisericii, faptele care te însoțesc, 
toate să-ți sporească pacea sufletească și iubirea aproa-
pelui. Tinerii de azi ar trebui să fie mai atenți cu viața lor, 
fiindcă au multă libertate. Să nu se lase amăgiți de toate 
plăcerile lumii și să nu își piardă cei șapte ani de acasă.”, 
e de părere mătușa Fruzina.

„Mama trebuie să știe unde mergi și de unde vii”

„Dacă unii dintre tinerii de azi nu au bun simț, mama 
este de vină. Eu, dacă a asfințit soarele și nu eram ajunsă 
acasă, de la un kilometru luam cu biciușca. Mama trebuie 
să știe unde mergi și de unde vii; nu numai ca fată, dar 
și ca băiat. Dacă mama face astă treabă, are și pe ceea 

lume dar, și pe lumea asta bucurie. Că nu-i numai că te-ai 
drăgostit și ți-ai făcut copii; trebuie să-i scoți și la un capăt. 
Mie îmi pare rău de tineretul acesta, că nu-și petrece viața 
așa cum se cuvine, căci când ajungi ori bolnav, ori distrus, 
ori la bătrânețe, îți pare rău că n-ai știut ce să faci cu un 
pic de tinerețe. Tare te arde, că de tot scapi, de moarte 
nu scapi”, spune mătușa Maria.

Pe moș Nicolai, de aproape 74 de ani, nu l-a văzut 
nimeni niciodată stând. De la 5 dimineața trebăluiește 
pe afară. E un gospodar de frunte și știe a face de toate, 
inclusiv prin casă, mai ales de când Dumnezeu a chemat-o 
în mod neașteptat la Dânsul pe soția sa. Vorbește puțin și 
cu miez. E suficient să-l observi o zi pentru a-ți da seama 
de câtă voință și bunătate poate fi în stare un om. 

Exemplele de mai sus sunt o minusculă parte din co-
moara pe care o avem lângă noi. Iar valoarea acesteia e 
dată de o morală sănătoasă formată în Biserică, mereu 
actuală și mai ales eficientă, transmisă din generație în 
generație. Oare noi, când vom ajunge la bătrânețe, vom 
fi o comoară pentru nepoții și strănepoții noștri?

„Sfârșit creștinesc și răspuns bun la 
înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem”

Vrednicul de pomenire Părintele Teofil Părăian spunea 
într-una din predicile sale: „Când eram tânăr, mă gân-
deam: oare oamenii, la bătrânețe, simt că-s mai aproape 
de moarte decât simțim noi la tinerețe? Și am întrebat 
pe câțiva, pe care i-am socotit serioși. Și toți mi-au spus 

că nu se simt mai aproape 
de moarte la bătrânețe decât 
la tinerețe. De ce? Pentru că 
noi nu trăim pentru moarte, ci 
trăim pentru viață. Și de ace-
ea, e firesc ca atât la tinerețe, 
cât și la bătrânețe să auzim 
cuvintele și îndemnul Bisericii: 
Cealaltă vreme a vieții noastre, 
în pace și întru pocăință să o 
săvârșim, de la Domnul să 
cerem – și – sfârșit creștinesc 
vieții noastre, fără durere, ne-
înfruntat, în pace și răspuns 
bun la înfricoșătoarea judeca-
tă a lui Hristos, de la Domnul 
să cerem”. 

Mai spunea Părintele Teofil 
de la Sâmbăta de Sus: „Spovedeam odată la mănăstire 
și trebuia să merg la slujbă. Și am zis către oameni: Nu 
mai spovedesc, că trebuie să merg la slujbă. Și o femeie 
zice către mine: Părinte, fă bine și spovedește-mă măcar 
pe mine, că io-s deasupra gropii. Tare mi-a plăcut mie 
expresia asta: îs deasupra gropii. Și-am zis: Hai, mătușă, 
să te spovedesc, căci cu mata n-am treabă”.

Biserica se îngrijește de mântuirea oamenilor de toate 
vârstele, din toate categoriile sociale. Ea îi cinstește pe 
oamenii în vârstă. Pe oamenii bătrâni suntem datori să-i 
cinstim cu toții. Bătrânețea e rezumatul vieții. La vârsta 
bătrâneților aduni toată viața pe care ai trăit-o și cu ceea 
ce ești de la tinerețe până la bătrânețe, te duci în lumea 
cealaltă.

Sursa: http://www.doxologia.ro/societate/
reportaj/ce-mai-fac-batranii-nostri

ce mai fac bătrânii noștri?
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 „Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma 
s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înecat.” (Lc. 8, 33)

 Minunea din ținutul Gherghesenilor cu vindecarea 
demonizatului este istorisită de toate cele 3 evanghelii 
sinoptice (Mt. 8, 28 – 9, 1) , (Mc. 5, 1-20) , (Lc. 8, 26-
39). Matei o descrie cel mai scurt, Marcu și Luca aduc 
elemente suplimentare. Marcu și Luca vorbesc de un 
singur demonizat, în timp ce la Matei sunt doi. La Matei 
și Marcu apare „ținutul Gadarenilor”, iar la Luca „ținutul 
Gherghesenilor.”

 Gherasa era o cetate din regiunea Decapole, care 
există până astăzi în Transiordania. Se află la o distanță 
de 50 km spre sud-est de la Lacul 
Galileii, este puțin probabilă locali-
zarea acestei minuni din Evanghe-
lia de azi.

Gadara, o localitate tot din De-
capole, la 8 km spre sud este de 
Lacul Galileii, ținutul ei se întinde 
până la „marginile Tiberiadei.” (Iosif 
Flaviu – Vita IX, 42)

 Gherghesa este o denumire 
preluată de Origen în secolul al 
III-lea, care, după o tradiție locală, 
este „locul de unde se arată că 
porcii au fost aruncați de către 
demoni.”

 Hristos urmărește prin această 
vindecare să-l aducă pe cel vin-
decat la conștiința propriei sale 
personalități, care, în străfundul ei, 
rămăsese neafectată de demoni.

 Din relatările evangheliștilor 
despre această minune, ca și din 
alte relatări despre demonizări, 
învățăm multe lucruri folositoare 
pentru a ne apăra de asuprirea demonilor în care ei caută 
să ne arunce, iar de suntem deja victime ale uneltirilor lor, 
cum să ne vindecăm de răul pe care ni-l pricinuiesc.

 Texte patristice ne vin în ajutor să ne învețe că nu 
numai cei care manifestă diverse forme de nebunie 
pot fi victime ale diavolului, ci și toți cei care sunt robi 
ai patimilor. Unii Sfinți Părinți asimilează cele 7 duhuri 
necurate de care vorbește Mântuitorul la Mt. 12, 45 – și 
pe cei 7 demoni ce ieșiseră din Maria Magdalena (Lc. 
8, 2) cu cele 7 păcate de moarte.

 Dionisie Areopagitul vorbește „despre mulțimea de 
posedați care sunt pradă patimilor.” (Ierarhia bisericeas-
că) Demonizarea aceasta ne paște pe toți creștinii, căci 
patimile continuă să se manifeste în noi, atâta timp cât 
n-am ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Patimile din 
noi reprezintă partea omului celui vechi. Avem însă pute-
rea de a ne opune puterii diavolului. Prin harul Botezului, 
am fost eliberați de sub tirania celui rău și am primit 
puterea de a opune acestor lucrări diavolești refuzul 
categoric în orice moment al vieții noastre și puterea de 
a ne întoarce prin pocăință.

 Diavolul nu cunoaște odihnă în efortul său de a-i 
atrage și a-i stăpâni pe oameni. „Pe noi creștinii, pizmu-

DeMonizări indu-ne, toate le mișcă, voind să ne împiedice în suișul 
spre cer, ca să nu ne urcăm acolo de unde ei au căzut.”, 
spune Sfântul Antonie cel Mare. Și adaugă el: „De ace-
ea 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.”

 Sfântul Antonie a ajuns el însuși să cunoască „gân-
durile” celui rău, cu discernământ duhovnicesc și ne 
oferă prin viața lui frumoasă și de valoare pildă privind 
lupta împotriva duhurilor rele. Mai întâi, „nu trebuie să 
ne temem de momelile lor”, apoi să știm că duhurile „nu 

sunt nimic, ci se mistuie îndată, 
mai ales când omul se întărește 
cu credință și se împrejmuiește cu 
semnul crucii.” Hristos l-a legat pe 
balaurul diavol „ca pe o vrabie ca 
să ne putem bate joc de el.” (Iov 
40, 19) Diavolul se laudă că seacă 
marea și cuprinde lumea, dar min-
te, căci și nălucirile lui sunt min-
cinoase. Sfinții s-au arătat mereu 
biruitori împotriva demonilor, care 
îi chinuiau cu dureri ale trupului, iar 
sfinții vegheau cu mintea. 

 „Credința, spune Sfântul Apos-
tol Pavel, este pavăza care stinge 
cele arzătoare ale vicleanului”, iar 
lupta, spune același Apostol, nu 
este împotriva trupului și a sân-
gelui, ci împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac.” (Ef. 6, 
12) Dacă am primit Botezul, atunci 
să ne exercităm și puterea pe care 
am primit-o, luptând cu demonii. Ei 
acționează asupra sufletului prin 

mijlocirea trupului, pe care-l pot afecta mai ușor și mai 
direct.

 Sfântul Ioan Casian spune că „duhul necurat intră în 
acele membre în care se găsește puterea sufletului, impu-
nându-le o greutate nemăsurată și de nesuferit, cufundă 
și înăbușă într-o întunecime foarte deasă puterea minții.” 
Când nebunia este cauzată de demonizare – și deseori 
chiar dacă nu este singura cauză, demonizarea poate fi 
una din cauzele bolii – terapeutica medicală nu va putea 
singură să conducă la vindecare. Atunci fundamentul 
vindecării este rugăciunea, apoi Sfântul Maslu, stropirea 
cu apă sfințită, rugăciunea cu punerea mâinilor pe capul 
bolnavului. Vindecarea din Gadara ne arată bunătatea lui 
Dumnezeu manifestată în Hristos și răutatea diavolului. 

 Dumnezeu ridică și vindecă, iar diavolii se arată 
biruiți, dar caută în continuare să facă rău. Dacă vedem 
și înțelegem asta, de ce mai întârziem să ne dorim, ca 
și vindecatul, a fi și a rămâne cu Iisus, Domnul și Mân-
tuitorul nostru? Amin. 

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

Sf. Ev. Luca 8, 26-39, Vindecarea demonizatului 
din ținutul Gherghesenilor, 25 octombrie) 
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persecutorul nostru din centrul capitalei

sPrijin Pentru coPiii 
cu sindrom down

Pe scările Muzeului de Istorie al României a fost plasată în 
acest an (2012 – n. n.) o statuie reprezentându-l pe împăratul 
Traian dezbrăcat ținând în brațe o lupoaică, simbolul binecunos-
cut al Romei. Controversa principală care s-a iscat în jurul ei nu 
a fost însă de natură istorică, ci mai mult artistică și simbolică.

Nu dorim însă să analizăm statuia din punct de vedere artistic. 
Trecem și peste faptul că este din ce în ce mai evident pentru 
toată lumea că nu ne tragem deloc din romani (studii științifice 
recente arătând că, din contră, chiar romanii se trag din vechii 
traci), așa încât, istoric, statuia, departe de a-l reprezenta pe 
unul din „părinții națiunii”, îl reprezintă de fapt pe dușmanul și 
cotropitorul strămoșilor noștri.

Mai important ni se pare însă că în centrul capitalei unei 
națiuni creștine se află unul dintre cei mai aprigi prigonitori ai 
lui Hristos. Poate că pentru istorici, artiști sau politicieni acest 
lucru nu este atât de important, dar pentru noi, creștinii, este 
esențial.

Concret: în centrul capitalei noastre a fost instalat ucigașul 
Sfântului Ignatie al Antiohiei. În anul 106 Traian distrugea statul 
dacic și organiza la Roma cele mai mari serbări din istoria impe-
riului. Una dintre distracțiile cele mai interesante a fost devorarea, 
în amfiteatru, a Sfântului Ignatie, dușman al împăratului pentru 
vina de a fi creștin, de către fiarele sălbatice.

Traian este primul împărat care îi prigonește pe creștini doar 
pentru numele lor. Oricare dintre creștini care era denunțat și 
dovedit a fi creștin și refuza să jertfească zeilor era ucis. Un ast-
fel de om, care permitea ca oamenii să fie omorâți doar pentru 
faptul că aveau curajul de a se declara „creștini”, are o statuie 
în centrul capitalei noastre.

Este ca și cum evreii ar avea în centrul Ierusalimului o 
statuie a lui Titus, cel care le-a distrus templul în anul 70. Cu 
siguranță Titus nu este socotit de evrei ca binefăcător al lor, ci 
din contră.

Faptul că un popor care se declară creștin permite ca în 
inima lui să se cuibărească o asemenea statuie spune multe 
despre conștiința lui creștinească. Acolo unde ar trebui să 
troneze Hristos, este reprezentat ucigașul sfinților Lui. Aceasta 
pentru că și în inima noastră, în locul în care ar trebui să se 
sălășluiască Dumnezeu, se sălășluiește Mamona; ca popor, 

dar și în particular, suntem mai dispuși să ne inventăm origini 
„vestice” și să ne adulăm prigonitorii, decât să Îl lăudăm și să Îi 
mulțumim Celui de la care ne revendicăm: Hristos, de la Care 
ne vine și numele.

Se spune că nu este nimic mai trist pentru un popor decât 
să își uite istoria. Noi suntem poporul lui Hristos, răscumpărat 
cu Sângele Lui, întemeiat în Jertfa Sa și în biruința Lui asupra 
morții. Dar L-am uitat, și am uitat istoria biruinței Sale. Ne simțim 
îndepărtați de acele vremuri, în care să fii creștin era un risc 
pe care îl plăteai deseori cu viața, de mâna unor conducători 
precum Traian.

Am uitat așadar cum este să fii popor creștin și uităm și 
cuvintele Mântuitorului: „De cel ce se va rușina de Mine și de 
cuvintele Mele, de acesta și Fiul Omului se va rușina, când va 
veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri”. Este vremea 
să nu ne mai rușinăm de Hristos, ci să se rușineze cei care 
sunt atât de iuți în a uita crimele lui Traian asupra plăcuților lui 
Dumnezeu.

Paul Cocei, 
crestinortodox.ro

Asociația Down Art Therapy (DART) Tg-Jiu face 
înscrieri pentru:

1. VOLUNTARI – pentru activități desfășurate cu 
copiii cu Sindrom Down. 

Înscrierea se face printr-un sms de forma VOLUN-
TAR NUME la 0768.35.76.75 (Orange) sau prin e-mail 
la asociatiaDART@gmail. com

2. BENEFICIARI – părinți și copii cu Sindrom Down. 
Activitățile cu caracter cultural, recreativ, terapeutic, 

sportiv, educațional, spiritual, etc. se vor desfășura în 
regim GRATUIT. 

Înscrierea se face printr-un sms de forma BENEFI-
CIAR NUME VÂRSTĂ la 0768.35.76.75 (Orange) sau 
prin e-mail la asociatiaDART@gmail. com până la data 
de 26.11.2015!

ATENȚIE, locuri limitate! Vă așteptăm cu brațele 
deschise!

ASOCIAȚIA DART – asociatiaDART.info
 

Notă: Scopurile Asociației sunt promovarea și prote-
jarea intereselor copiilor cu dizabilități, în special a celor 
cu Sindrom Down, indiferent de sex, de situația materi-
ală, etnie, credință sau mediu de rezidență, precum și 
sprijinirea dezvoltării fizice, psihice și morale a acestora 
prin folosirea cu preponderență a terapiei prin artă. 
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Duminică, 4 octombrie: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 13.
11 octombrie: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva.
18 octombrie: Despre importanța rugăciunii și a parastaselor 
pentru cei adormiți.
25 octombrie: Despre diavoli, demonizări și exorcisme.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

arhiePiscoPul josePh Kurtz: „iau Parte la Marșul Pentru 
viață Pentru fratele Meu cu sinDroM Down”

o Britanică a Murit DuPă ce a luat 
contracePtive Mai Puțin De o lună

20 ianuarie 2014
Arhiepiscopul Joseph E. Kurtz, președintele Comite-

tului Episcopilor Catolici din Statele Unite, a postat ieri pe 
blogul personal motivul pentru care va participa la Marșul 
pentru Viață 2014 din Washington D.C., ce va avea loc în 
această miercuri, pe 22 ianuarie.

El a declarat:
„Luăm parte la marș în memoria copiilor care și-au 

pierdut viața prin avort.
Mărșăluim pentru copiii al căror glas nu este auzit, 

pentru a le apăra dreptul la viață – mai ales pentru cei 
aflați în situația fratelui meu Georgie, născut cu sindromul 
Down, și a căror viață este mult prea adesea considerată 
nedemnă pentru a fi lăsați să vadă lumina zilei.

Mărșăluim pentru femeile ce iau în calcul varianta 
avortului și care, prin grija pe care le-o purtăm, sperăm 
să găsească puterea de a alege viața.

Luăm parte la marș pentru a ne arăta solidaritatea 
față de mamele care au trecut prin avort și care luptă din 

O tânără britanică de 21 de ani a murit din cauza 
unui cheag de sânge în plămâni, cauzat, din spusele 
medicilor, de pilula contraceptivă pe care o folosea de 
doar 25 de zile, relatează LifeSiteNews care citează 
presa britanică.

Fallan Kurek din Tamworth, Staffordshire, profesor 
suplinitor, a primit de la medicul de familie rețetă pentru 
contraceptivul hormonal Rigevidon, pe care urma să îl 
ia 3 luni pentru reglarea menstruației.

După mai puțin de o lună de „tratament” ea le-a 
spus părinților că are dificultăți de respirație și dureri 
în piept și picioare.

Brian, tatăl ei, a declarat pentru Telegraph că a 
dus-o pe Fallan la un spital local unde medicii au ajuns 
la concluzia că „nu e nimic în neregulă” și i-au prescris 
femeii paracetamol și ibuprofen...

După 4 zile, Fallan s-a trezit dimineața cu aceeași 
greutate în respirație și a căzut pe scări.  Ambulanța 
a găsit-o conștientă încă, dar a urmat imediat un stop 
cardio-respirator.

A fost resuscitată, iar la spital, analizele au depistat 
un cheag de sânge într-unul din plămâni, cheag care 
bloca circulația sângelui spre inimă.

Fallan a murit pe 14 mai, după 3 zile de terapie in-
tensivă. Cauza morții a fost embolie pulmonară. După 
eliminarea celorlalte posibile cauze, medicii le-au co-
municat părinților că acesta a fost cauzat de utilizarea 
pilulei contraceptive.

Rigevidon, contraceptivul care a ucis-o pe Fallan, 
este fabricat de compania farmaceutică Gedeon 
Ritcher Plc. și conține ethinyl estradiol și levonor-
gestrel.

răsputeri acum, când multe alte femei nu ar putea îndura 
toate prin câte trec acestea.

Și, totodată, mărșăluim drept mulțumire pentru mamele 
curajoase care, în ciuda multor obstacole, le-au oferit 
copiilor lor darul de a trăi și o familie adoptivă care să îi 
crească.”

Arhiepiscopul Kurtz menționează că în cei 41 de ani 
de când deciziile Roe v. Wade și Doe v. Bolton au intrat 
în vigoare în U.S. „peste 55 de milioane de copii inocenți 
și-au pierdut șansa de a trăi, fiind avortați.”

În plus, adaugă: „Nenumărate mame sunt lăsate 
singure, adesea suferind fizic, emoțional și spiritual în 
tăcere. De asemenea, și alții suferă: bărbații care și-au 
pierdut paternitatea, bunicii cărora le este dor de nepoții 
lor și copiii cărora le-a fost luat dreptul de a se bucura de 
frații lor.”

Sursă: LifeSiteNews
Traducere: Ioana Pleșca

Preluare: stiripentruviata.ro

Efecte secundare contraceptive: Publicația British 
Medical Journal afirmă că pilulele contraceptive care 
conțin forme mai noi de hormoni sintetici, precum 
drospirenonă, predispun la risc de 2-3 ori mai mare 
de efecte adverse grave sau mortale decât contra-
ceptivele din vechea generație (precum cele care 
conțin levonorgestrel).

Dar și utilizatoarele acestora din urmă sunt mult 
mai expuse: femeile care utilizează contraceptive 
orale hormonale au un risc de 3 ori mai mare de 
tromboză venoasă superficială și de 4-11 ori mai 
mare de tromboză venoasă profundă sau embolism 
pulmonar decât femeile care nu folosesc deloc con-
traceptive… Riscul este și mai mare pentru femeile 
predispuse genetic la cheaguri de sânge.

În România un caz oarecum de notorietate a fost al 
deputatei Liana Dumitrescu, reprezentanta minorității 
macedonene, moartă în 2011 la doar 38 de ani. Ea a 
murit de trombofilie. Medicii au refuzat să comenteze 
informația conform căreia factorul care a dus la deces 
a fost utilizarea de contraceptive hormonale, dar au re-
cunoscut că acestea sunt un factor de risc important.

www.culturavietii.ro


