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Editorial

Valoarea vieții umane

Învățătura creștină subliniază valoarea infinită a sufletului uman, care este mai presus de
materialitate: „Căci ce-i va folosi omului, dacă
va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va
pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru
sufletul său?” (Matei 16, 26)
Sfânta Scriptură cuprinde argumente incontestabile, care evidențiază valoarea vieții umane. Astfel, spune că „luând Domnul Dumnezeu
țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în
fața lui suflare de viață și s-a făcut omul suflet
viu” (Facere 2, 7). Din acest text scripturistic
deducem faptul că omul este constituit din trup
și suflet. Sufletul străbate prin trupul material
și e legat de el, dar transcende materialitatea
lui. Ființa umană devine prin suflet „cineva”, nu
numai ceva. Sufletul îl face pe om un subiect
conștient, unic și de neînlocuit, iar viața sa
depășește cadrul natural, transcende limitele
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

creatului, tinzând spre veșnicie. Sfântul Grigorie
de Nazianz spunea: „În calitate de pământ sunt
legat de jos, dar fiind și din suflarea dumnezeiască, eu port în mine dorința vieții viitoare.”
Omul ca subiect al vieții, care provine din „suflarea de viață”, tinde spre cele înalte nu numai
pentru că provine din cele înalte, ci și pentru că
poartă în el „chipul” Creatorului său. În chip este
implicată participarea vieții umane la viața divină,
comuniunea de viață cu Dumnezeu.
Psalmistul rostește: „Însetat-a de Tine sufletul
meu, suspinat-a după Tine trupul meu.” (Ps. 62,
2) Acest text arată că omul se dorește în permanentă comuniune cu Dumnezeu. El Însuși
ne cheamă la această viață. El iese în mod liber
din transcendența Sa pentru a comunica altor
persoane viața Sa. Prin această comunicare,
Dumnezeu Se face totodată izvorul vieții și al
iubirii, căci El ne dă viață iubindu-ne. În calitate
de chip al lui Dumnezeu, omul posedă de la
Dumnezeu în el însuși „grăuntele” iubirii, care îl
conduce spre Dumnezeu. Omul nu este o ființă
oarecare destinată să rămână închisă în sfera
lumii biologice, ci este o persoană, deci o ființă
care, prin relațiile pe care le leagă, depășește
individualitatea proprie.
Viața umană și-a pierdut strălucirea inițială,
deoarece a pierdut legătura cu Dumnezeu, a rupt
relația cu realitatea infinită și nu se mai poate
întoarce prin propriile sale puteri. Omul nu-și
mai poate prețui viața la adevărata ei valoare,
nu mai respectă o ierarhie obiectivă a valorilor.
Aceasta o putea împlini numai Cel ce este Izvorul vieții, Cuvântul lui Dumnezeu, în virtutea
iubirii nemărginite față de om.
Sfântul Chiril al Alexandriei spune: „A apărut
omul ceresc, al doilea Adam, care a regenerat
firea spre înnoirea vieții.” De la Golgota, omul
aparține exclusiv lui Dumnezeu, căci El l-a scos
de sub stăpânirea celui rău: „S-a dat pe Sine preț
de răscumpărare pentru toți.” (I Tim. 2, 6)
(continuare în pagina 2)
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Valoarea vieții umane

(urmare din pagina 1)
Viața umană îmbogățită, amplificată și diversificată prin Întrupare și moarte pe cruce ni se
dăruiește de fapt prin Înviere.
Viața umană își redobândește, în Hristos cel
înviat, o valoare eternă și puteri infinite. Rămâne ca omul să activeze aceste puteri cu voința
și libertatea sa pentru ca să-și sporească prin
efort valoarea propriei vieți. Este vorba despre
o înaintare continuă a noastră împreună cu
Hristos spre Înviere, înaintare care se realizează

în cadrul Trupului tainic al lui Hristos, Biserica,
în Duhul Sfânt prin Sfintele Taine, care sfințesc
efortul nostru de a ne ridica la un mod superior
de viață, de a trece la plinătatea vieții și de a-i
împlini sensul, îndreptând-o spre Dumnezeu.
Așadar, adevărata viață este cea trăită în unire
cu Dumnezeu, deoarece această trăire redă vieții
calitatea binemeritată, făcând ca viața personală
să fie trăită în sfera luminii, a vieții veșnice.
Părintele Ion Spilcă,
Parohia Cernădia

Dreptul mândru și păcătosul smerit
„Fiindcă oricine se înalță se va smeri, iar cel ce se
smerește pe sine se va înălța.” (Luca 18, 14)
Mântuitorul Hristos a rostit această parabolă „unora
care credeau despre sine că sunt drepți și disprețuiau
pe alții.” Una dintre cele mai scurte pilde, cu doar cinci
versete, pilda „vameșului și a fariseului.” Morala pildei
ne arată că îndreptățit este vameșul păcătos care stătea la
ușă și nu fariseul care, după spusa parabolei, făcea numai
fapte bune.
Despre vameși și farisei avem suficiente informații atât
în Sfânta Scriptură, cât și în literatura vremii. Vameșii erau
un fel de perceptori, de inspectori financiari care strângeau
impozitele populației și care, din pricină că pe vremea
aceea nu erau evidențe bine întocmite, se dedau la abuzuri.
Pe unii îi știm și după nume: Zaheu și Matei.
Fariseii alcătuiau o grupare respectabilă de cetățeni și
de oameni credincioși. Alături de farisei sunt pomeniți în
Sfânta Scriptură saducheii. Fariseii erau iudei evlavioși,
aproape bigoți, care pretindeau că respectă toate preceptele
Scripturii. La orele de rugăciune se opreau oriunde ar fi
fost, pe stradă sau acasă, dar mai ales în public, cu cartea
deschisă, să-i vadă lumea, să-și facă rugăciunea. Fariseu
înseamnă ales, pus deoparte, vrând să se înțeleagă că era
un om deosebit, un om bun, un credincios practicant.
Despre farisei se considera că una fac la vedere, alta în
ascuns, adică niște fățarnici, una gândeau și alta făceau.
Respectau ritualul, dar cu inima de piatră. Domnul ne
prezintă în pilda sa un exemplu de fariseu pe care-l condamnă. Nu-l laudă.
Fariseul venise la Templu să se laude: „Doamne,
mulțumescu-Ți că nu sunt ca ceilalți... nu sunt ca vameșul
acesta.” Se lăuda că toate le face cum scrie Legea. Se
prezintă în fața Domnului cu mândrie. În loc să se ocupe
de problemele sufletului său, se ocupă de ceilalți. Deși
vameșul se ruga la una cu el, fariseul se face judecătorul
celorlalți, disprețuindu-i.
Noi știm că Dumnezeu nu iubește mândria, un păcătos
care se pocăiește este mai sus în ochii lui Dumnezeu decât

un drept care se mândrește. Căci să nu uităm că aici fariseul
era drept și vameșul păcătos. Numai că roadele faptelor
lor i-au făcut altfel în fața lui Dumnezeu.
Dacă fapta noastră bună ne strică sufletul, degeaba e
bună. Dacă ne mândrim cu ea, degeaba e bună. Importantă este inima cu care facem fapta bună. În împlinirea
faptelor bune avem nevoie și de aproapele nostru. Căci pe
Dumnezeu nu-L interesează să păzim poruncile de dragul
poruncilor, ci ca să creăm relații bune între noi, oamenii,
pe pământ.
Mergem în fața lui Dumnezeu și spunem: mi-am făcut
rugăciunile și mi-am împlinit toate datoriile religioase,
dar ne uităm cu dispreț la celălalt și spunem „nu sunt ca
el”, atunci n-am câștigat nimic, toate ostenelile ne sunt în
zadar. Dacă faptele noastre n-au creat în sufletul nostru
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o dispoziție deosebită de dragoste și smerenie, de iertare
care să ne apropie de vecinul, de prietenul, de dușmanul,
de străinul nostru, dacă nu ne-am schimbat inima, n-am
realizat mare lucru.
Sfântul Casian Romanul, care s-a născut în Dobrogea
în secolul al IV-lea, numește opt gânduri ale răutății care-l
compromit sufletește pe om: lăcomia, desfrânarea, trândăvia, lenea, întristarea, iubirea de arginți, mândria și slava
deșartă. Două din ele sunt foarte periculoase: mândria și
slava deșartă. Sunt vecine, încât par greu de diferențiat.
Sfinții Părinți știu să facă deosebire între ele.
Mândria se arată atunci când omul vrea să se dovedească pe sine a fi deosebit, mai bun, mai deștept, mai dotat.

Această dorință nu este dreaptă pentru că scara valorilor
o stabilește Dumnezeu. El dă talanții și noi dăm munca de
înmulțire. Mândria nu ține loc de calificare, nici de notă
de valoare. De aceea Domnul spune că nu se va îndrepta
cel ce se înalță pe sine.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Omul mâncat de
trufie este, dintre toți, acela care se cunoaște mai puțin
pe sine. Slava deșartă e atunci când cineva nu numai că

Studiu biblic lunar

se înalță și se laudă el pe sine, ci dorește să fie lăudat și
de alții. El dorește să fie slăvit cu calități improvizate, cu
calități pe care nu le are.
Mândria și slava deșartă nu pot trăi separat, singure,
sunt ca într-o căsătorie infamă de răufăcători. Cea care ne
așează în raporturi corecte față de noi și față de Dumnezeu
este smerenia. Mândria este mai rea decât toate pentru că
a putut surpa și pe unul din cer, a surpat pe îngerii răi și pe
primii oameni. Îi doboară și pe aceia care umblă cu ochii
în jos și cu nasul pe sus, adulmecând lauda celor din jur
și trăgând cu coada ochiului, căutând pe cineva care să-i
vadă. Căderea este virtutea roasă de mândrie. Smerenia
este sfatul de căpetenie și calea de ieșire din orice încurcătură: „Pentru că Roboam s-a smerit,
Domnul Și-a abătut mânia de la el.”
(II Cronici 12, 12)
Cheia este aici: nu trebuie să
privim și să trecem mai departe,
ca preotul sau levitul, din pilda
samarineanului milostiv. Fariseul
nostru virtuos nu a făcut nimic pentru
vameșul păcătos. L-a lăsat unde era,
bucuros că nu era ca dânsul. Așadar
să nu ne bucurăm de căderea altora,
să păstrăm mereu măsura smereniei
în toate faptele noastre. Nu suntem
nici în fața altarului ca fariseul, nici
la ușă ca vameșul.
Suntem Biserica lui Hristos, deci
suntem în Altar, suntem cu Cel din
Altar, suntem cu Cel de pe Sfânta
Masă, suntem cu Hristos. Așa suntem
de la începutul creștinismului, suntem cum am fost. Să nu
ne căutăm locul, pentru că îl avem dintotdeauna. Este locul
dreptei credințe, al Ortodoxiei.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii, a
Vameșului și a Fariseului, Sf. Ev. Luca 18, 10-14, Începutul Triodului, 5 februarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL III

1. Și era un om dintre farisei, care se numea Nicodim și care era fruntaș al iudeilor.
2. Acesta a venit noaptea la Iisus și I-a zis: Rabi,
știm că de la Dumnezeu ai venit învățător; că nimeni
nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă
nu este Dumnezeu cu el.
3. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Adevărat, adevărat
zic ție: De nu se va naște cineva de sus, nu va putea
să vadă împărăția lui Dumnezeu.
4. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să
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se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară
în pântecele mamei sale și să se nască?
5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De
nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea
să intre în împărăția lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din trup, trup este; și ce este
născut din Duh, duh este.
7. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți
de sus.
(continuare în pagina 4)
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(urmare din pagina 3)
8. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui,
dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel
este cu oricine e născut din Duhul.
9. A răspuns Nicodim și i-a zis: Cum pot să fie
acestea?
10. Iisus a răspuns și i-a zis: Tu ești învățătorul lui
Israel și nu cunoști acestea?
11. Adevărat, adevărat zic ție, că noi ceea ce știm
vorbim și ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți.
12. Dacă v-am spus cele pământești și nu credeți,
cum veți crede cele cerești?
13. Și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a
coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.
14. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie,
așa trebuie să se înalțe Fiul Omului,
15. Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă
viață veșnică.
16. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul
Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
17. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume
ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El,
lumea.
18. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu
crede a și fost judecat, fiindcă nu a cre-zut în numele
Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu.
19. Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în
lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât
Lumina. Căci faptele lor erau rele.
20. Că oricine face rele urăște Lumina și nu vine
la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească.
21. Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt
săvârșite.

POESIS

22. După acestea a venit Iisus și ucenicii Lui în
pământul Iudeii și stătea acolo și boteza.
23. Și boteza și Ioan în Enom, aproape de Salim,
că erau acolo ape multe și veneau și se botezau.
24. Căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
25. Și s-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan
și un iudeu, asupra curățirii.
26. Și au venit la Ioan și i-au zis: Rabi, Acela care
era cu tine, dincolo de Iordan, și despre Care tu ai
mărturisit, iată El botează și toți se duc la El.
27. Ioan a răspuns și a zis: Nu poate un om să ia
nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer.
28. Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: Nu
sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.
29. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de
glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit.
30. Acela trebuie să crească, iar eu să mă
micșorez.
31. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel
ce este de pe pământ pământesc este și de pe pământ
grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor.
32. Și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește, dar
mărturia Lui nu o primește nimeni.
33. Cel ce a primit mărturia Lui a pecetluit că
Dumnezeu este adevărat.
34. Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește
cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă
Duhul cu măsură.
35. Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna
Lui.
36. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel
ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui
Dumnezeu rămâne peste el.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
Dumitra GROZA

Sfântul și Dreptul Simeon și Prorocița Ana

(3 februarie)

Sfântul și Dreptul Simeon
Era corect și credincios;
Aștepta mângâierea lui Israel,
Prin venirea Domnului Hristos.

El, 72 de bărbați evrei eleniști,
Din Ierusalim a ales,
Dintre bătrânii înțelepți,
Care la drum au purces.

Traduseseră identic,
Insuflați de Duhul Sfânt;
Fără să se consulte între ei,
Totul era scris cuvânt cu cuvânt.

Ducea o viață fără pată
Și din suflet slăvea pe Dumnezeu;
(Cunoscând dumnezeiasca Scriptură),
Pregătit fiind, aștepta mereu.

Ajunși la Alexandria, au fost
În camere separate așezați
Și să traducă în limba greacă
Din ebraica biblică, îndrumați.

Ca o stea prealuminată,
Strălucea înaintea tuturor,
Dreptul Bătrân Simeon
Cel în rugăciune stăruitor.

Regele Ptolemeu al Egiptului (376-283)
La un moment dat a hotărât,
Traducerea Vechiului Testament
Și cu preotul Eleazar a vorbit.

72 de ore au lucrat
În particular fiecare,
Iar atunci când au terminat,
Parcă era aceeași lucrare.

Numai că, în scrierea lui Isaia (VII, 14)
El a văzut cu ochi lumești:
„Iată, Fecioara va lua în pântece...”
Și n-a sesizat cele dumnezeiești.
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Cu mintea cea pământească,
Îndoiala în inimă i s-a strecurat
Și nu putea înțelege cum să nască,
O fecioară, fără să știe de bărbat.

Dătătorul Legii vechi,
Vine Legea să-mplinească,
Eliberându-ne de ea,
Poate să ne mântuiască.

În Cer, cu îngerii la un loc,
Va cânta lui Dumnezeu
Și va locui cu bucurie,
În preajma lui Iisus, Fiul Său.

Dar, voind să șteargă cuvântul
Fecioară, pentru că s-a îndoit,
Și dorea să scrie „femeie”,
Îngerul Domnului l-a oprit.

Prin glasul Bătrânului Simeon,
Se-mpletesc cele două legi;
Cea Nouă fiind garanția,
Că putem „trăi” în veci.

Sfânta Prorociță Ana
A trăit cu soțul său,
7 ani, iar după moartea lui,
84 de ani a slujit lui Dumnezeu.

I-a spus că va trăi să vadă
Plinirea celor de Domnul rânduite,
Și ca martor ocular, o să creadă,
Cele de Isaia prorocite.

Mai tare decât Legea veche,
Pe Legea Nouă s-o primim,
Dătătoare fiind de viață,
Prin ea putem să ne mântuim.

Nu s-a îndepărtat de Templu
Zi și noapte neîncetat,
Deretica și se ruga,
Având sufletul curat.

În cartea inimii sale, Simeon,
Cuvintele îngerului le-a păstrat
Și prin rugăciune neîncetată,
Cu nădejde a așteptat.

„Acum slobozește, pe robul Tău...
După cuvântul Tău în pace...”
Ne-arată tuturor calea
Și ceea ce vom putea face.

L-a întâmpinat și ea pe Domnul
Cu Dreptul Simeon împreună
La 40 de zile de la naștere (2 febr.)
Și-au primit vestea cea bună.

Ferindu-se de orice răutate,
Ochii sufletului și i-a curățat,
Cu roua rugăciunii împodobit
Și cu răbdare s-a înarmat.

Și și-a cerut slobozire
De la Marele Împărat;
După zile îndelungate (360 ani),
Să poată pleca împăcat.

Pentru viața îngerească
Trăită-n post și rugăciune,
Îmbrățișând Pruncul Sfânt,
S-a umplut de înțelepciune.

Pentru mântuirea lumii
De sub robia celui rău,
El aducea rugăciuni din suflet,
Prea Bunului Dumnezeu.

A luat binecuvântare,
De la Răsăritul Cel de Sus,
Că-ncheindu-și misiunea,
Se-ndrepta către „apus”.

Când L-a văzut pe Mesia,
În haina de Prunc îmbrăcat,
Mulțumindu-i Domnului,
Cu sfială s-a apropiat:

În preajma templului s-a așezat
Viețuind în continuă rugăciune;
Cu ajutorul Duhului Sfânt,
S-a umplut de înțelepciune.

Cel ce-L urmează pe Domnul,
Având puterea-n El să creadă,
„Lumina spre descoperirea neamurilor”
Are prilejul să o vadă.

„Acesta, plângerea noastră
O va preface-n bucurie,
Acesta va strica blestemul...”
Și Raiul o să-l descuie.

Împodobit cu toate virtuțile,
În așteptarea Adevărului,
Ani și ani s-a pregătit
Pentru sosirea Mântuitorului.

Văzând pe Sfânta Fecioară,
Înconjurată de lumina cerească,
După cum spusese prorocul Isaia,
A-nțeles că-i Maica Dumnezeiască.

Sfinții Părinți ne vorbesc
Despre modelul de îmbătrânire
Al acestei văduve curate,
Ce s-a învrednicit de prorocire.

Cunoscând Legea lui Moise,
Sfânta Fecioară Maria
Împreună cu Dreptul Iosif,
Îndeplinesc datoria,

Cu ochii prorocești ai sufletului
A văzut patima și răstignirea
Domnului Iisus Hristos,
Pentru toată omenirea.

Ea, „calea cea bună și-a ales”
Și-a trăit pe lângă Templu, (84 ani)
Slujind Domnului, în post și rugăciune,
Pentru noi, e un minunat exemplu.

Aducând pe Pruncul Sfânt
La Templul din Ierusalim
La 40 de zile de la naștere,
Ca de Legea veche să ne slobozim.

Nu i-a tăinuit Fecioarei,
Cât de mult se va întrista,
Spunându-i: „Încă și prin
Sufletul tău va trece sabia”.

Să ne-nvrednicim și noi să auzim:
„Veniți, binecuvântații Tatălui Meu,
Să moșteniți Împărăția ...”, așa
Cum a spus Fiul lui Dumnezeu.

Ascultând îndemnul Duhului,
Bătrânul Simeon se grăbește
Să-ntâmpine Pruncul Iisus,
Cel Ce, cu Sfânta Familie, sosește.

Slujind tainei Celui vechi de zile,
Simeon a fost mărturisitor,
Al întrupării Cuvântului,
Cel de viață Făcător.

Să venim cu bucurie
În Biserica cea Sfântă,
Unde Se jertfește Domnul...,
Iar oameni și îngeri Îi cântă.

La vederea minunată,
Ochii i se luminează,
Apropiindu-se cu smerenie,
Pe Prunc Îl binecuvântează.

Domnul l-a ales pe Simeon,
Că-avea o viață curată,
Iar prin prorocia lui
Să-nțeleagă lumea toată,

Pregătiți fiind de plecare,
Cu Dreptul Simeon să cântăm:
„Acum, slobozește pe robul Tău...”
Ca-n veci, cu el, să ne bucurăm!

Și, cu adâncă recunoștință,
Cu duhul se veselește,
Că pe brațele lui prea-bătrâne
Pe Ziditorul tuturor Îl primește.

Că a apărut Mesia,
Cel de veacuri așteptat;
Prin El moștenim veșnicia,
Că ne va scoate din păcat.

Se închină cu mulțumire,
Celui Ce nu S-a rușinat,
A lua chip de Prunc smerit,
Ca să ne scape de păcat.

Mulțumit și-atât de fericit,
După mulți ani de așteptare,
Bătrânul, încrezător și liniștit,
Se pregătește de plecare.
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Întoarcerea noastră!

Omul, conform cuvintelor Sfintei Scripturi, a
fost creat de Dumnezeu „după chipul Său” (cf.
Fc. 1, 26), primind în el suflarea Duhului Sânt,
dar în acest stadiu viața lui nu era pe deplin
spirituală, totuși el trebuia să înainteze printr-o
continuă comuniune cu Dumnezeu, însă nu
putea realiza pe deplin în sine unirea cu Dumnezeu, asemănarea cu El, țintă la care fusese
chemat prin actul creației, prin faptul că natura
lui era creată, separată de natura lui Dumnezeu, și singurul lucru comun era harul Duhului
Sfânt. Distanța dintre natura omenească și cea
dumnezeiască a luat, pe lângă acele aspecte
infinite, și dimensiuni tragice, prin faptul că a

păcatului care devine în om o a doua natură.
Devenit o a doua natură, păcatul îl învăluie pe
om, cu întunericul lui, îl cufundă în abisul „uitării”
și îl face „nearătat, șters”. „Chipul se înnegrește,
„forma” și „înfățișarea”, distinctivă a omului se
strică, natura umană e căzută, după expresia lui
Cabasila, „ca o materie fără înfățișare și formă.”
Actele păcătoase repetate, succesive, (nevoile
și satisfacerea nevoilor prin păcat; patima și
satisfacerea patimii prin plăceri) creează o succesiune de evenimente în lumea exterioară și
de simțăminte în om dând astfel impresia vieții,
în vreme ce în realitate nu fac altceva decât să
acopere absența vie-ții adevărate. Aceasta e

ales să trăiască autonom, aducând la existență
și viață, păcatul inexistent prin ființă.
Cu alte cuvinte, rădăcina păcatului este roada
inevitabilă a faptului că omul s-a vrut autonom
de creatorul său, ceea ce mai înainte făcuse și
diavolul. Diferența este că omul a căzut fiind
ispitit și era purtătorul unei naturi inferioare celei
spirituale îngerești, având în plus și o componentă materială cu înclinații spre partea materială a
creației. După Sfântul Nicolae Cabasila, actele
păcătoase au în ele două elemente: „însuși actul
și rana lui [trauma]. Actul creează o rană-suferință
(patima) și aceasta caută cu vehemență mângâierea plăcerii ce constituie roada acțiunii păcătoase. Astfel se creează obișnuința („habitus”-ul)

moartea spirituală. „De aici s-a întâmplat ca păcatul să fie fără sfârșit, deprinderea [habitus-ul]
născând acțiunile păcătoase și sporind la rândul
ei prin adăugarea actelor. Și astfel, prin aceste
două rele care avansează întodeauna unul prin
celălalt, păcatul a trăit, iar eu am murit” (536B)”
(Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit,
ediția a IV-a, std. intr. și trad. Diac. Ioan I. Ică jr,
Ed. Deisis, Sibiu, 2009, p. 129).
Omul continuă să trăiască, să existe, să se
miște și după cădere, pentru că el este în contiuare
o creatură vie, însuflețită și rațională, căci nimeni
nu poate distruge ceea ce creează Dumnezeu, dar
viața pe care o trăiește se rezumă doar la funcțiile
biologice. Capacitățile cu un anumit grad de spiri-
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tualitate cu care a fost înzestrat s-au închis în materialitate și în loc să se înalțe la treapta de funcții
spirituale au decăzut la treapta de funcții biologice.
„Astfel, atunci când vine epuizarea fiziologică și se
încheie ciclul biologic al organismului uman, trupul
încetează a mai asimila hrana și aerul prin care se
susține în viața căzută în stricăciune, nu mai are
forța de a susține omul, și moare. Aceasta este
moartea naturală (Dincolo de închiderea în stricăciune, păcatul are și alte dimensiuni. Este „boală”
pentru om, „anarhie” pentru creație, „aservire [înrobire]” diavolului, „ocară” și „vrăjmășie” împotriva
lui Dumnezeu) (Ibidem, p. 130).
Toate aceste obstacole au fost înlăturate de
Mântuitorul, primul, al firii create, prin împărtășirea Sa de umanitate, al doilea, păcatul,
prin moartea Sa pe Cruce, iar ultimul și cel mai
cumplit, moartea, a scos-o afară din natură prin
Înviere. Aceste adevăruri le vedem împlinite în
pilda fiului risipitor și exemplul fiecăruia dintre noi
care plecăm departe de Dumnezeu, luându-ne
partea noastră de avere, adică darurile cu care
suntem înzestrați prin creație, și plecăm într-o
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țară îndepărtată, unde uităm de Părintele nostru
și de Casa Lui – Biserica, ne cheltuim bogăția
spirituală, trăind doar la nivel biologic, după
voia noastră. Ajungem astfel să ne hrănim ca și
necuvântătoarele, trăind doar la nivel orizontal,
fără vreo perspectivă duhovnicească. Dar darul
lui Dumnezeu nu-l părăsește niciodată pe om și
de cele mai multe ori, fără voia noastră, trecând
printr-o situație sau încercare grea, ca fiul risipitor prin lipsă, datorată foametei venite peste
țara aceea, ne venim în sine, ne dăm seama de
cădere și ne facem un examen de conștiință,
recunoaștem că am greșit și luăm hotărârea de
a ne întoarce către Părintele Ceresc. Acesta ne
primește întocmai ca Tatăl din pilda fiului risipitor.
Fie ca întoarcerea acestui fiu risipitor din această
pericopă evanghelică să fie un model de întoarcere către Dumnezeu a fiecăruia dintre noi.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXXIV-a după
Rusalii, a întoarcerii Fiului Risipitor,
Sf. Ev. Luca 15, 11-32, 12 februarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Unde nu este iubire

Păhărelul cu nectar

- Unde nu este iubire, nu-i nimic, nimic din toate!
Dar ce lacrimi pot, Iubirea, s-o aducă înapoi?
- Doar acelea ce-n căință varsă grelele păcate,
Lăsând, fiule, ușoară, inima-Mi să cânte-n voi!
- Doamne, sufletul ce cheamă rareori e auzit
De acela ce nu știe că-i chemat, că e iubit!
- Rugătorul află, numai, că, prin Mine, o chemare
Se aude ca un trăznet și aici și-n depărtare!

Clopoțel cu trei petale
- Clopoțel cu trei petale,
De-ai ști cât te-am căutat,
Spuse,-oprindu-se din cale,
Florii albe, un băiat.
Ghiocelul-clopoțelul
Tresări... Ce bucurie!
Și, deschis, cum îi e felul,
Începu o melodie...
Au trecut, cu ei odată,
Primăveri; de-acum prea multe...
Însă cântecelul, iată,
Se-opresc anii să-l asculte...

- O minune fără seamăn e Iubirea ce pogoară
Peste cel ce, făr-a crede, de Ea, totuși, se-nfioară!
- Ce e, fiule, Iubirea, de nu, inimii, un dar,
Spre-a-și dori, mirată foarte, în adâncu-i, mai mult Har?
Elia David

Elia David
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Răsplata iubirii!

Cine se va învrednici să audă aceste cuvinte
ale Mântuitorului, Dreptului Judecător: „Veniți,
binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția
gătită vouă de la întemeierea lumii”, înseamnă că
acel om a fost unul autentic, un creștin adevărat,
un Ucenic al lui Hristos. Căci „întru aceasta vă
vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă
veți avea dragoste unii față de alții” (In. 13, 35).
„Cuvintele acestea sunt ca o zare de lumină în
cerul de volbură al vieții, sunt ca un liman de
mân-gâiere în tălăzuirea patimilor omenești.
Cu adevărat, când vezi atâta suferință în lume
înjugată cu atâta răutate, parcă ești năpădit de
un sentiment de deznădejde și te întrebi: ce preț
mai are viața omenească? Ce valoare mai are

buni, îngrijorați de aparenta înmulțire a răutății în
lume. Și răspunsul – unul din răspunsuri – ni-l dă
Sfânta Evanghelie de astăzi” (Mitropolit Prof. Dr.
Nicolae Mladin, Prin zbuciumul vremii, Predici,
Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 39).
Se pune întrebarea: „De ce? De ce va veni
Fiul Omului întru slava Sa, înconjurat de îngeri,
în mijlocul neamurilor pământului? De ce? Ca să
încoroneze cu laurii veșniciei iubirea. Dumnezeu
este iubire. Iisus Hristos este iubire. El a venit în
lume ca să aprindă lumea, omenirea în flăcările iubirii. Și acum vine iarăși, ca să încoroneze
iubirea, care a biruit în furtunile vieții..., iubirea
care satură pe cei flămânzi, îmbracă pe cei goi,
adăpostește pe cei fără de adăpost, cercetează

iubirea, mila, bunătatea, generozitatea, jertfa?
Oare nu se reduce totul la cea mai crâncenă
ciocnire de egoisme și pofte, fie pe față, fie învăluite în aparențele unor principii înalte? Oare în
lupta vieții nu biruie nu cel bun, ci cel rău, nu cel
milos, ci cel cu inima de piatră, nu cel mărinimos,
ci zgârcitul, nu idealistul, ci vicleanul, nu cel ce
se jertfește pe sine pentru alții, ci cel ce jertfește
pe alții pentru sine? Nu cumva sunt mai de preț
istețimea, cinismul, egoismul, răutatea decât
iubirea, dreptatea, bunătatea, altruismul? Iată
tot atâtea întrebări pe care, poate copleșiți de
năvala patimilor, și le pun atâția și atâția oameni

pe cei din închisori, tămăduiește pe cei bolnavi
și ocrotește pe cei neputincioși... Da, Dumnezeu
este iubire. Și omul, care e chipul lui Dumnezeu în
lume, este – trebuie să fie – iubire. Da, Iisus Hristos
este iubire și creștinul – care e chipul lui Hristos în
lume – este, trebuie să fie iubire. Iubirea e comuniune, e revărsare de viață, e transpunere în altul,
e unificare între om și Dumnezeu, între om și om.
Ea e necesitatea fundamentală a vieții omenești,
ea e forța prin care s-au făcut cerurile și pământul
și prin care s-a creat și se creează tot ceea ce e
mare și veșnic în cer și pământ, ea este puterea
creatoare sub zările istoriei și ale veșniciei.
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Iubirea este singurul mediu de desăvârșire
a personalității umane, ca și a societății. Prin
ea omul devine cu adevărat om și creștinul cu
adevărat creștin. Ești întru atât om, ești întru atât
creștin, câtă iubire ai în tine, trăiești întru atât ca
om și creștin, câtă iubire împletești în viața ta;
ai atâta valoare, câtă iubire ai risipit în activitatea ta. Aceasta atât pentru individ, cât și pentru
neamuri; atât pentru popoarele mari, cuceritoare,
cât și pentru popoarele mici, neînsemnate; atât
pentru conducători, cât și pentru supuși; atât
pentru bogați, cât și pentru săraci; atât pentru
savanți, cât și pentru ignoranți..., pentru toți și
pentru toate sunt valabile cuvintele: „De aș grăi
în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste
nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul proorociei și
tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de
aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar
dragoste nu am, nimic nu sunt” (I Cor. 13, 1-2).
Da, poți să cucerești toată lumea, poți sta pe
grămezi de aur, poți pătrunde cu mintea tainele
universului, poți să fii oricât de talentat, oricât de

Iisuse, Doamne
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puternic, oricât de mare, dacă nu ai dragoste,
nimic nu ești, toată osteneala ta e pleavă și fum
ce se spulberă în vijeliile istoriei.
Iubirea singură dă valoare vieții omenești și
tuturor celorlalte bunuri. Prin iubire – și numai
prin iubire – puterea nu e tiranie, ci binefăcătoare, știința nu e distructivă, ci constructivă,
bogăția nu e arogantă, ci milostivă, geniul nu e
dizolvant, ci ziditor de catedrale, munca nu este
osândă, ci o bucurie, jertfa nu e o suferință, ci o
plenitudine, viața nu e tragedie, ci fericire... Prin
iubire toate privesc sus, toate se înnobilează,
toate se luminează, toate sunt transfigurate...
Iubirea este sufletul sufletului nostru, e inima
existenței umane, e axa istoriei și ceea ce dă
valoare veșnică indivizilor și neamurilor. Prin ea
contăm sau nu în fața istoriei și a lui Dumnezeu”
(Ibidem, pp. 40-41).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica Înfricoșătoarei
Judecăți, a Lăsatului sec de carne,
Sf. Ev. Matei 25, 31-46, 19 februarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

de Radu Cârstoiu Arbore, 20.02.2016, Târgu-Jiu

Iisuse, Doamne Sfinte, în lume ai venit,
În firea mărginită, Tu, cel nemărginit.
Tu, Dumnezeu Cuvântul, a toate Creator,
Ai coborât în lume ca simplu muritor.

Atâtea binefaceri la omul cel ascuns
Cu toată prorocirea, nimic nu e de-ajuns,
De nu i-ai pus, Iisuse, să stea pe tronul Tău,
Să stăpânească lumea, să fie Dumnezeu!

Pe omul cel creat să poarte chipul Tău,
Să-Ți fie asemănare , unit cu Dumnezeu,
Pe cel ieșit din slavă, în moarte prin păcat,
Tu, Dumnezeu deplin și Om adevărat,

Că doar în lumea-aceasta și numai pentru trup,
Ei caută dezmierdare și firele se rup
De-un suflet ofilit, acea plăpândă floare
Gătită veșniciei și lumii viitoare.

Pe gena destrămată a-ntâiului Adam
Restaurând-o, iarăși, turnând sfințit balsam,
Prin nașterea-Ți de taină, prin Duhul Tău cel Sfânt,
Tu, ce le ții pe toate, îți ții un legământ.

Cu-atâta-ncrâncenare se luptă contra Ta
Să-Ți șteargă orice urmă, spre-a nu Te mai urma.
Așteaptă un Mesia după a lor simțire,
Să-i facă doar pe ei stăpâni peste-omenire.

Cel ce-ai venit în lume sărac și-așa smerit,
L-ai Tăi ai venit, Doamne, și-ai Tăi nu te-au primit,
Că Tu deschis-ai iadul și ai dorit să dai
Prin marea Ta iubire, o cale către Rai.

Găsesc justificare în litere de legi,
Să fii doar pentru ei și nu al lumii-ntregi.
Așteaptă-o-mpărăție, ca Împărat Te vor,
Doar dacă-mpărăția le va rămâne lor.

Nici morții înviați ce-ascultau glasul Tău,
Nici toți batjocoriții de duhul celui rău,
Ce-n iadul dinlăuntru, devreme ferecați,
Adus-au întristare și teama între frați,

Iisuse, Doamne Sfinte, atât de iubitor,
Călăuzești făptura, ne ești la toți păstor,
Ca nimeni să nu piară din calea luminoasă,
Să fie bucuria întoarcerii acasă.

Nici boli fără speranță ce dăinuiau din veac
Și pentru care omul nu mai găsise-un leac,
Atâtea vindecări, prin fapte și cuvânt,
Căci glasul Tău e tare în Cer și pe Pământ.

Ca omul cel de rând cu viață-adevărată,
Cu bune și cu rele, dar viața nepătată,
Cu bucurii și-adesea cu multe întristări,
Răspuns-ai cu iubire la orice întrebări.
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Nici jertfa cea supremă, nedreapta răstignire,
Nu Ți-a întors din cale noianul de iubire
Și-atunci, în clipa morții, când și martirii tac,
Strigai: Să-i ierți, Părinte, că ei nu știu ce fac!

Tu, ce le știi pe toate ca Om si Dumnezeu,
Ce-ai îndurat năpasta la bine și la greu,
Doar Tu, Iisuse Doamne, poți fi îndurător,
Păstorul cel Preabun și drept Judecător.

La ură-ntorci iubire, lovirii-mângâiere,
Întorci cu apă vie la cei ce îți dau fiere,
La orice denigrare, la orișice necaz,
Întorci Iisuse, Doamne, și celălalt obraz.

Nici moartea nu e moarte, prin care bunii pier,
O poartă e în calea întoarcerii la Cer,
De-aceea, creștinește, urcăm spre țintirim;
Primește-ne, Iisuse, că rând pe rând, venim!

Nu ceri nimic din Legea ce-ai pus-o căpătâi,
Din ce n-ai fi îndurat Tu însuți, mai întâi,
Slujirea și iubirea pe care, înmiit,
Ca frate pentru frate, smerit, ne-ai oferit.

Doar Tu ne ești nădejdea, găsește un motiv,
La Dreapta Judecată să ne fii milostiv.
Păstorul Bun ești Doamne, Iisuse, pentru noi,
Ne fii Păstor, Stăpâne, și-n Viața de Apoi!

Inima noastră

La începutul Postului Mare, Sfânta Biserică ne
propune textul unei Evanghelii plin de învățăminte,
ne propune prin cuvinte scurte și foarte concentrate, învățături și povețe pe care Mântuitorul le dă
ucenicilor și ascultătorilor Săi. Evanghelia aceasta

leagă de această rugăciune. Ce putem observa
cu ușurință în Rugăciunea Domnească este că
toate cererile care se adresează lui Dumnezeu
sunt necondiționate, fără nicio promisiune din
partea noastră. Toate în afară de una, cea a iertării
păcatelor. Pe aceasta Iisus o condiționează: „Și ne
iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm
greșiților noștri.”

se ocupă de trei probleme: de iertare, de post și de
atitudinea față de avere.
Înainte de rostirea acestei învățături, Domnul
tocmai îi învățase pe ucenici rugăciunea „Tatăl
nostru”. Ceea ce învață Mântuitorul mai apoi se

Evanghelia acestei duminici începe cu dorința
Domnului de a explica această cerere: „Căci dacă
veți ierta celor care v-au greșit vouă, și Tatăl vostru Cel din ceruri vă va ierta vouă.” Și invers: „Iar
dacă nu veți ierta celor care v-au greșit vouă, nici

„Căci unde este comoara ta,
acolo va fi și inima ta.” (Matei 6, 21)
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Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă.”
(Matei 6, 14-15) Iisus insistă. Insistă de două ori,
o dată la modul pozitiv și a doua oară la modul
negativ – de veți ierta și de nu veți ierta – deși
partea negativă se înțelege de la sine. Aceasta o
face Mântuitorul pentru a nu lăsa nicio portiță de
interpretare. Prin iertare, El condiționează de fapt
mântuirea noastră, pentru că a fi iertat înseamnă
a fi mântuit în veșnicie.
Ne este necesar să fim în echilibru aici pe pământ cu oamenii pentru a fi în echilibru cu Dumnezeu dincolo. Dumnezeu manifestă pentru noi
oamenii o preocupare deosebită, El vrea să trăim
în pace, în armonie, în bună înțelegere, în liniște
și în iertare. Dacă noi oamenii pe pământ realizăm
între noi această pace și liniște, vom avea parte
de armonie între noi și Dumnezeu dincolo. Dar
această condiție a iertării are pe alocuri greutăți
până la imposibilitatea împlinirii ei.
Care dintre noi poate ierta cu adevărat? Suntem
de multe ori înșelați, furați, batjocoriți, calomniați,
ni se strică reputația, ni se fură munca și alte grave
neajunsuri pe care le primim de la aproapele. N-am
auzit de frați care nu-și vorbesc toată viața? Nu știm
de vecini care se dușmănesc pentru nimicuri? Am
uitat vorba din popor: „Te iert, dar nu te uit”? Cum
ne-am putea ruga lui Dumnezeu cu nerușinare:
„Doamne iartă-mă, dar fii îngăduitor cu mine pentru
că eu nu-i iert pe cei ce mi-au greșit?”
Iertarea de care dăm dovadă e un semn că în
noi s-a petrecut o transformare spirituală. Am golit
camera sufletului pentru Dumnezeu. Așa chemăm
bunăvoința lui Dumnezeu în viața noastră și Îl
recunoaștem ca Domn, Stăpân și Judecător. Iertarea
nu desființează dreptatea. Pe datornicul iertat, care
n-a iertat la rândul său, Dumnezeu l-a dat „pe mâna
chinuitorilor.” (Matei 6, 34) Îi cerem lui Dumnezeu
să fie mai milostiv pentru noi pentru că El cunoaște
firea noastră și din orice situație de neputință El ne
scoate. Cum o face e taina Lui. Noi să ne rugăm de
iertare, iertând, având duh de smerenie.
Pe lângă iertare, Domnul vorbește și despre
post: „Voi când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii.”
(Matei 6, 16) Unii când posteau își puneau cenușă
pe cap, ca să arate cât sunt de virtuoși. Voi să
faceți totul cu discreție, să nu vă știe decât Dumnezeu. Ați vrut să vă știe oamenii, ați primit plată
de la oameni, nu de la Dumnezeu. Nu vom primi
plată de la Domnul dacă am postit pentru a ne
satisface orgoliul. Virtutea postului nu stă doar în
abținerea de la mâncare, ci doar dacă e conjugată cu schimbarea inimii. Postul a fost dat tocmai
pentru a ne pune într-o situație specială, ca să ne
permită să devenim mai buni, mai iertători, mai
milostivi, mai înțelegători față de semeni. Postul
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este recomandat din motive spirituale, ce țin de
suflet, de cugetări mai înalte.
Profetul Isaia vorbește despre post: „Nu știți voi
postul care-Mi place Mie?, zice Domnul. Rupeți
lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului,
dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor.
Împarte pâinea ta cu cel flămând. Adăpostește în
casă pe cel sărman. Pe cel gol îmbracă-l și nu te
ascunde de cel de un neam cu tine...” (Isaia 58,
6 ș.u.)
Dacă virtutea e numai materială, atunci nu e
virtute, e ca și cum am face un pas înainte și unul
înapoi și am crede că înaintăm. Și mai învățăm
ceva: nu te lăuda cu postul tău, nu-l pomeni nimănui și nu-l socoti păcătos pe cel ce nu postește.
Cel de-al treilea lucru despre care ne vorbește
Evanghelia este legat de bunurile materiale. Prin
avere trebuie să înțelegem agonisirea unor bunuri,
mai multe decât ne trebuie ca să trăim. Mântuitorul rostește un adevăr uriaș: „Unde e comoara ta,
acolo e și inima ta!” Dacă averea ți-e mare, ți-ai
ieșit din tine, inima ta e alipită de ea. Devenim goliți
de suflet și chiar proprii noștri ucigași. Averea ne
poate întuneca mințile și dacă ne punem nădejdea
în bunuri, până la măsura la care uităm de sufletul
nostru, ne omorâm propriul suflet. Averea ne face
din oameni neoameni.
Acest egoism vrea să-l prevină și să-l înlăture Mântuitorul atunci când condamnă bogăția.
Nu o condamnă pe ea însăși, căci ea poate fi și
generoasă, când e acumulată prin muncă, dar o
condamnă când nu e generoasă, ci produce doar
egoism. Aceste învățături, după cum vedem, sunt
luate din viața noastră, din viața de toate zilele și
potrivite pentru fiecare dintre noi.
Sfântul Marcu Ascetul are un cuvânt: „Celui ce
flămânzește pentru Hristos, harul i se face hrană,
celui ce însetează, băutură prea dulce, celui ce
tremură de frig, haină, celui ostenit, odihnă, celui
ce se roagă, deplină încredințare, celui ce plânge,
mângâiere.” (Filocalia vol. I)
E un semn bun atunci când postul, chiar cel
mai aspru, începe să ni se pară ușor, când trupul
se mulțumește cu hrană puțină și săracă și când
întreaga noastră ființă este copleșită de bucuria
întâlnirii cu Mirele ceresc. Atunci postul nu mai
este nici foame, nici sete, nici osteneală. Cum ne
mai putem plânge de acestea când Hristos Însuși
Se face și hrană și băutură și odihnă?
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica Izgonirii lui Adam
din Rai, Lăsatul secului pentru
Postul Sfintelor Paști - a Lăsatului sec de
brânză, Sf. Ev. Matei 6, 14-21; 26 februarie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Marșul pentru viață 2017 – „Ajută mama și
copilul! Ei depind de tine” (sâmbătă, 25 martie 2017)

În perioada 1–31 martie 2017, în numeroase orașe și
localități din România și Republica Moldova, se va desfășura
Luna pentru viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de
tine”, având ca punct culminant Marșul pentru viață 2017 –
„Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, organizat sâmbătă,
25 martie 2017.
Marșul pentru viață este la a VII-a ediție națională. Tema
„Ajută mama și copilul! Ei depind de tine” oferă posibilitatea
dezbaterii necesității, posibilității și eficienței sprijinirii femeilor
aflate în criză de sarcină. (...)
Iată câteva aspecte care motivează tema aleasă pentru
acest an.
România ocupă locul al doilea în lume în statistica numărului
total de avorturi raportat la populația actuală (Rusia este pe locul
întâi): 22.742.952 de avorturi legale, chirurgicale, doar în spitalele de stat, în perioada 1958–iunie 2016, față de o populație de
19.760.000 de persoane la 1
ianuarie 2016. (…)
În realitate, avortul este o
dovadă de lipsă de civilizație, o
lipsă de compasiune și de respect, o lipsă de dragoste pentru
femeie și pentru copil!
Avortul a afectat România
mai mult decât orice război
În anul 2018, România va
sărbători 100 de ani de la Unirea
din 1918. Pentru România, implicarea în Primul Război Mondial,
prin care s-a reușit Unirea, a însemnat circa 1.125.000 de români
care au murit pentru a fi posibil actul de la 1 Decembrie 1918.
Însă nu în acest război3 și-au pierdut viața cei mai mulți
români. Cei mai mulți români și-au pierdut viața prin avort:
22.743.390 de avorturi chirurgicale doar în spitalele de stat din
țară. (...)
Un proiect de țară: prețuirea darului vieții și sprijinirea femeilor în criză
În aceste condiții, considerăm că proiectul de țară vital al
românilor din dreapta și din stânga Prutului este responsabilizarea societății față de darul vieții, înfăptuit concret prin sprijinirea
femeilor în criză de sarcină și a copiilor lor.
În primul rând, fiecare persoană poate să ajute o femeie
în criză de sarcină! Experiența celor care s-au implicat arată
că sprijinul din partea tatălui copilului, a unei prietene, a unui
psiholog sau a unui cleric poate face diferența între avort și
nașterea copilului.
În al doilea rând, societatea, în ansamblu, poate crea
instrumente prin care să sprijine femeia în criză de sarcină,
precum:
•
acordarea, după a 14-a săptămână de sarcină, a unei
indemnizații pentru femeia însărcinată, care să o sprijine în
acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii;
•
înființarea de centre de sprijin a femeii însărcinate,
unde femeile în criză de sarcină să poată beneficia, la cerere,
de consiliere psihologică gratuită și de sprijinul unui asistent
social specializat în criză de sarcină; (...)
•
crearea posibilității legale ca femeia însărcinată care
consideră că nu poate crește copilul să îl încredințeze spre

adopție imediat după naștere, după modelul adopției începute în
perioada de sarcină care este utilizat în S.U.A., Marea Britanie,
Australia;
•
legiferarea adopției deschise, care ar putea determina
mai ușor încredințarea spre adopție sau acceptul pentru adopția
copiilor care nu pot fi îngrijiți de părinții sau de rudele biologice;
•
valorizarea în societate a tuturor celor implicați în
adopție, în vederea eliminării mentalității disprețuitoare la adresa copiilor adoptați, a părinților adoptivi și, mai ales, la adresa
mamelor sau părinților care își încredințează copiii spre adopție
când consideră că nu se pot ocupa corespunzător de creșterea
lor.
Fără o informare corectă și fără înființarea la nivel național de
centre de sprijin a femeilor în criză de sarcină, trauma avortului
va afecta în continuare copiii,
mamele, familiile și societatea
în general. (…)
Posibilitățile enumerate mai
sus nu vizează în primul rând
statul și instituțiile lui, ci mai
ales societatea, în diferitele ei
forme de organizare, precum
organizațiile non-guvernamentale. Nu putem aștepta de
la stat să facă ceea ce noi,
individual și prin posibilitățile
asociative existente astăzi, nu
facem! Aceasta înseamnă solidaritate, iubire și civilizație. (...)
Începând cu 1 martie a.c., pe site ul www.marsulpentruviata.
ro vor fi accesibile informațiile de la organizatorii locali. (...)
Alexandra Nadane,
Președintele Asociației Studenți pentru viață
NOTE

1 VM Rue et. al., “Induced abortion and traumatic stress: A preliminary
comparison of American and Russian women,” Medical Science Monitor 10(10):
SR5-16 (2004).
2 M Gissler et. al., “Pregnancy Associated Deaths in Finland 1987-1994 —
definition problems and benefits of record linkage,” Acta Obsetricia et Gynecologica Scandinavica 76:651-657 (1997); and M. Gissler, “Injury deaths, suicides
and homicides associated with pregnancy, Finland 1987-2000,” European J.
Public Health 15(5):459-63 (2005).
3 Și nici celelalte conflicte armate din perioada modernă: în Războiul de
Independență au murit circa 4.300 de români, în al Doilea Război Mondial au
murit circa 833.000 de români.

Citiți integral comunicatul și statistici disponibile la:
studentipentruviata.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 5 februarie: Acatistul Sfântului Ierarh Partenie,
Episcopul Lampsacului, tămăduitorul cancerului și al tuturor
bolilor și biruitorul demonilor.
12 februarie: Despre iubire și cum o putem sărbători.
19 februarie: Studiu biblic, Sf. Ev. Ioan, cap. 3.
26 februarie: Cinstirea femeii în Ortodoxie.
Informații la avizierul Bisericii.
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