
Despre suferinţă!
Sfânta Evanghelie ne prezintă o minune făcută 

cu un om care se afla într-o grea şi îndelungată 
suferinţă. Mai întâi, Sfântul Evanghelist Ioan ne 
spune că Mântuitorul S-a suit în Ierusalim cu prile-
jul unei sărbători iudaice, despre care Sfântul Teo-
filact menţionează că era sărbătoarea Cincizecimii, 
numită aşa pentru că avea loc la cincizeci de zile 
după Paştele iudaic, sau a Corturilor, în amintirea 
ridicării Cortului Sfânt de către Moise (cf. Ieşire 40), 
ce era prefigurare a Bisericii Noului Legământ, ca 
şi a Maicii Domnului, cea care a devenit, aşa cum o 
numeşte Sfânta noastră Biserică: „Biserică sfinţită 
şi Rai cuvântător”. Pentru că spre deosebire de 
Cortul Sfânt al Vechiului Testament, care a primit în 
sine semnele Vechiului Legământ, Maica Domnului 
şi Biserica Noului Testament a primit în sine chiar 
pe dătătorul Legământului, adică pe Domnul nostru 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. 

Suirea la Ierusalim la momentul acestui praznic 

are mai multe explicaţii, mai întâi aşa cum precizea-
ză Sfântul Teofilact, Domnul o face spre a arăta că 
nu este potrivnic Legii Vechi, pe care i-o dăduse lui 
Moise pe Muntele Sinai, mai apoi ca prin semnele 
minunate, aceasta însă este greu de înţeles, cum 
din mulţimea de bolnavi din acel loc, Domnul vinde-
că numai pe acest slăbănog, uitat de semeni, care 
suferise iată 38 de ani, şi prin învăţătură să cheme 
la Sine pe poporul cel fără de vicleşug. 

În Ierusalim era o scăldătoare, lângă poarta oilor, 
pe această poartă erau duse oile ce se aduceau 
jertfă la Templu, numită Vitezda, scăldătoare în 
care zăceau mulţime mare de bolnavi, orbi, şchiopi, 
care aşteptau mişcarea apei, pentru că din când în 
când se cobora în acest loc un înger al lui Dumne-
zeu ce tulbura apa şi acela care intra primul după 
tulburarea apei se vindeca indiferent de ce boală 
era cuprins. 

În legătură cu această minune a vindecării slă-
bănogului, a acestui om paralizat, se pot pune mai 
multe întrebări, la care vom încerca cu ajutorul lui 
Dumnezeu, să dăm răspuns potrivit. În primul rând, 
ne putem întreba de ce suferinţa? De ce a îngăduit 
Dumnezeu ca omul să fie bolnav? Să sufere? Unii 
chiar de la naştere, unii pentru toată viaţa, unii mai 
mult, alţii mai puţin, unii mai greu, alţii mai uşor, 
acest slăbănog, pentru care a venit Domnul Hris-
tos, a suferit 38 de ani. Răspunsurile pot fi multe 
şi diferite, noi însă o să îl alegem pe acela pe care 
ni-l dă credinţa noastră şi anume că suferinţa este 
rezultatul alegerii omului, a neascultării omului de 
Dumnezeu, a păcatului, ce a adus cu sine suferinţa, 
boala şi în cele din urmă, cea mai grea suferinţă 
care este moartea. Aşadar, dacă omul rămânea în 
ascultare de Dumnezeu nu ajungea niciodată să 
guste din aceste urmări amare ale păcatului. De 
aceea nu este nici o făptură înzestrată cu simţire 
care să nu cunoască această suferinţă, chiar şi 
pământul a primit blestemul ca urmare a păcatului. 
Pentru că, dacă omul a căzut din slavă, tot ceea ce 
Dumnezeu a făcut pentru om a cunoscut această 
urmare a păcatului. Chiar şi Domnul nostru Iisus 
Hristos, 
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Fiul lui Dumnezeu întrupat, singurul fără păcat, a 
cunoscut suferinţa, din pricina asumării firii noastre 
omeneşti, întrucât El S-a născut fără de păcat şi 
în mod supranatural, totuşi spun Sfinţii Părinţi că 
Domnul a avut din starea dinainte de cădere nepă-
cătuirea, iar din starea de după cădere afectele şi 
moartea. Deci, cu alte cuvinte, suferinţa este legată 
de firea noastră omenească, fire otrăvită de viclea-
nul diavol prin păcat. Pentru aceasta Domnul nostru 
Iisus Hristos a venit la noi, a asumat firea noastră, a 
vindecat păcatul prin Cruce, iar moartea prin Înviere, 
a scos afectele şi moartea din fire şi a ridicat-o la 
nestricăciune, la îndumnezeire, la o stare mult mai 
înaltă decât a lui Adam, dinainte de cădere, pentru 
că a dus firea noastră omenească în sânul lui Dum-
nezeu, dincolo de catapeteasmă, adică dincolo de 
creaţie, în interiorul Sfintei Treimi.

Mai mult chiar, Domnul a făcut din această suferin-
ţă un medicament, un mijloc prin care noi dobândim 
curăţirea de păcate şi nestricăciunea, dacă o înţele-
gem şi ne-o asumăm, şi nu Îl facem pe Dumnezeu 
vinovat de suferinţele noastre, certându-ne cu El şi 
reproşându-I Lui lucruri de care noi suntem vinovaţi. 
Pentru că, aşa cum un medic, atunci când te îmbol-
năveşti, îţi dă un medicament amar, te operează, 
pentru a te face sănătos, tot aşa şi Dumnezeu, când 
te îmbolnăveşti sufleteşte, îngăduie să treci prin 
anumite încercări, tocmai pentru a te vindeca. 

Iar atunci când înţelegi acest lucru şi Îi ceri aju-
torul, Însuşi Dumnezeu este Cel care îţi ia asupra 
Sa suferinţa ta şi îţi dă să guşti din harul Său şi din 
bucuria cea netrecătoare a Împărăţiei Sale, şi cel 
mai frumos se poate observa acest adevăr în Vieţile 
Sfinţilor, care, în timpul chinurilor, după o anumită 
treaptă, nu mai simţeau intensitatea durerilor, şi le 
primeau ca şi cum alţii erau chinuiţi şi primeau apoi 
vindecarea, ca şi cum nu ar fi fost torturaţi deloc. 
Sfântul Arhidiacon Ştefan, întâiul Mucenic, în timp 
ce era bătut cu pietre de iudei, a pregustat bucuria 
vederii Împărăţiei lui Dumnezeu: „Iar Ştefan, fiind 
plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava 
lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui 
Dumnezeu. Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi 
pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!” 
(F.A. 7, 55-56). 

Este foarte important să înţelegem acest adevăr, 
pentru că altfel Îl facem pe Dumnezeu responsabil de 
vina noastră şi zicem că de ce Dumnezeu a permis 
ca un copil să moară, sau să se nască cu o boală 
foarte gravă şi uneori incurabilă? De ce Dumnezeu 
şi noi nu? Dacă tot ne certăm cu Dumnezeu, am 
putea să Îl întrebăm şi altfel: De ce Doamne mi-ai 
permis să fac rău, să-mi ucid propriul meu copil, prin 

Despre suferinţă!
avort sau alte metode anti-baby, copil pe care Tu, 
Doamne, mi l-ai dat şi eu l-am omorât? Şi atunci nu 
m-a mustrat conştiinţa ca să mă împiedice să nu fac 
acest păcat. De ce, Doamne, mi-ai îngăduit să fac 
rău şi nu m-ai pedepsit? ș.a. 

De asemenea, trebuie să privim tot ce se întâmplă 
în lumea aceasta în perspectiva veşniciei, pentru că 
altfel nu vom putea înţelege şi nu vom găsi nici o ex-
plicaţie corectă la ceea ce se petrece în jurul nostru. 
Este exact ca în Pilda Talanţilor, în legătură cu răspla-
ta: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai 
fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru 
bucuria Domnului tău” (Mt. 25, 21), sau aşa cum îi 
spunea Avraam bogatului nemilostiv care a ajuns în 
iad: „Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale 
tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar 
acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti” (Lc. 16, 
25). Alte întrebări care se pot ridica în mintea noastră 
pot fi: De ce îngerul se cobora din când în când în 
scăldătoare şi nu mai des? De ce se vindeca numai 
unul, cel care intra întâi, şi nu mai mulţi suferinzi? 
De ce Mântuitorul, din mulţimea de bolnavi care se 
aflau acolo, a vindecat numai pe slăbănogul de 38 
de ani? ș.a. La toate aceste întrebări şi la multe altele 
care se pot ridica în mintea noastră, găsim răspuns 
prin intermediul credinţei, dacă ne vom apropia de 
Dumnezeu.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a IV-a după Paşti, 

a Slăbănogului, Sf. Ev. Ioan 5, 1-15, 7 mai)
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Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Ioan

CAPITOLUL V
1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a 

suit la Ierusalim. 
2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldă-

toare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci 
pridvoare. 

3. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 

4. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în 
scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea 
apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. 

5. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi 
opt de ani. 

6. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa 
încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 

7. Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să 
mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până 
când vin eu, altul se coboară înaintea mea. 

8. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. 
9. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi 

umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. 
10. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de 

sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. 
11. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela 

mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. 
12. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi 

patul tău şi umblă? 
13. Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse 

la o parte din mulţimea care era în acel loc. 
14. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată 

că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca 
să nu-ţi fie ceva mai rău. 

15. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este 
Cel ce l-a făcut sănătos. 

16. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau 
să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta. 

17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lu-
crează; şi Eu lucrez. 

18. Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L 
omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru 
că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine 
deopotrivă cu Dumnezeu. 

19. A răspuns Iisus şi le-a zis: Adevărat, adevărat zic 
vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va 
vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le 
face şi Fiul întocmai. 

20. Că Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată toate câte face 
El şi lucruri mai mari decât acestea va arăta Lui, ca voi 
să vă miraţi. 

21. Căci, după cum Tatăl scoală pe cei morţi şi le dă 
viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce voieşte. 

22. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o 
Fiului. 

23. Ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine 
nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis. 

24. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul 
Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la 
judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. 

25. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum 
este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi 
cei ce vor auzi vor învia. 

26. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi 
Fiului să aibă viaţă în Sine; 

27. Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este 
Fiul Omului. 

28. Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi 
cei din morminte vor auzi glasul Lui, 

29. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea 
vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. 

30. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, 
judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut la 
voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis. 

31. Dacă mărturisesc Eu despre Mine Însumi, mărturia 
Mea nu este adevărată. 

32. Altul mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că adevărată 
este mărturia pe care o mărturiseşte despre Mine. 

33. Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit adevărul. 
34. Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci spun aceasta 

ca să vă mântuiţi. 
35. Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi 

voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. 
36. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci 

lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lu-
crurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine 
că Tatăl M-a trimis. 

37. Şi Tatăl care M-a trimis, Acela a mărturisit despre 
Mine. Nici glasul Lui nu l-aţi văzut vreodată, nici faţa Lui 
nu aţi văzut-o; 

38. Şi cuvântul Lui nu sălăşluieşte în voi, pentru că voi 
nu credeţi în Cel pe care l-a trimis Acela. 

39. Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă 
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine. 

40. Şi nu voiţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă! 
41. Slavă de la oameni nu primesc; 
42. Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui 

Dumnezeu. 
43. Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă 

primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi 
primi. 

44. Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii 
de la alţii şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o 
căutaţi? 

45. Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl; cel ce 
vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi nădăjduit. 

46. Că dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi Mie, 
căci despre Mine a scris acela. 

47. Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum veţi crede 
în cuvintele Mele?

bibliaortodoxa.ro
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4
POESIS

Cât de minunat e Domnul
În tot ce-a înfăptuit
Grijă-a purtat de tot omul,
Iar pe noi mult ne-a iubit.
 
Ne-a trimis spre alinare 
Îndrumători neobosiți:
Îngeri deghizați în oameni
Și cu mult har dăruiți.

Fie născuți pe-acest pământ,
Fie veniți de departe,
Atât prin fapte, cât și prin cuvânt
Ne-au luminat cât se poate.

Ei au iubit din răsputeri
Cuvântul Domnului Hristos,
L-au respectat și propovăduit
Spre al lumii întregi folos.

Ne bucurăm c-a poposit,
Pe meleaguri românești
Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea,
Din ținuturile grecești.

S-a născut în 1580 (1560?), în Creta,
Într-o familie evlavioasă;
Tatăl era Gheorghe Patelarie
Și mama o femeie credincioasă.

Alexie a fost crescut din pruncie 
Cu dragoste de Dumnezeu,
(Atât în familie, cât și-n școală)
Pe Care L-a iubit mereu.

De viețile sfinților,
Era fascinat cu mult înainte, 
Crescând în el dorința de-a urma
Năzuințele lor sfinte.

A adunat ca o albină 
Întreaga învățătură, 
Folositoare, din timpul său,
Formându-și o bogată cultură.

Era un bun cunoscător
Al teologiei, matematicii,
Astronomiei , artelor,
Al retoricii, gramaticii…

În ciuda înaltei poziții sociale
Și cu toată educația primită,
A fost atras ca un magnet
Spre viața ascetică, tihnită.

După moartea tatălui,
S-a retras într-o mănăstire
Din Tesalonic, ca novice,
Pentru a Domnului cinstire.

Aici, purta numele Anania,
Iar mai târziu, la Athos se găsește,
În ascultarea de trapezar
Și cu râvnă aici muncește.

Doar cu pâine și apă se hrănea,
Stătea aproape nemâncat,
Dormea puțin, pe pământul gol
Și se ruga neîncetat.

A plecat apoi în Palestina
Și-a fost tuns în monahism,
Cu numele Atanasie,
Începând o altă viață, cu optimism. 

Potrivit unor însemnări grecești,
Pe la anul 1626, Sfântul se găsea 
În Țara Românească, unde ca dascăl
Pentru copiii de boieri slujea.

Aici ar fi tradus „Psaltirea”
În limba greacă populară
Spre a înțelege toți creștinii,
Această „sfântă comoară”.

Reîntors în Tesalonic (1631),
Ca preot a fost hirotonit
Și cu multă responsabilitate
Sfânta Evanghelie a răspândit.

Patriarhul Chiril I Lukaris,
L-a ales predicator,
Pentru darurile duhovnicești
Și abilitățile lui de orator.

De la tronul patriarhal,
Curând episcop a fost numit
În Tesalonic și astfel,
A devenit mitropolit. (1631)

Cu câteva intermitențe,
Până în 1642, a păstorit
Mitropolia din Tesalonic,
Dar aici, mult a avut de suferit.

Mitropolia avea mari datorii
Pe care nu le putea onora,
Iar Sfântul Atanasie Patelarie,
Pentru toate se zbătea.

De două ori a cerut (1631; 1642) 
Țarului Rusiei ajutor, (M. Feodorovici)
Dar, fie s-a înjumătățit pe drum,
Fie n-a fost îndestulător.

Agarenii (turcii) l-au închis
Făcându-i multe supărări,
Dar cu ajutorul Domnului,
A depășit aceste încercări.

Patriarhul Chiril a căzut 
În dizgrația sultanului
Și a fost exilat pe Insula
Tenedos, din ordinul lui. 

În scaunul patriarhal,
În locul lui Chiril, a fost ridicat
Sfântul Atanasie (25 mart. 1634),
Acest sfânt ierarh luminat.

A dus o luptă neîncetată,
Împotriva ereticilor, 
Iezuiților și musulmanilor
Și a suferit mult din cauza lor.

Doar 40 de zile a păstorit
La Constantinopol, fiind detronat,
Din cauza dușmanilor Ortodoxiei,
Iar patriarhul Chiril a fost reașezat.

A plecat curând la Athos,
Intrând în viața pustnicească,
Că-n vremuri potrivnice, a fost
Împiedicat să păstorească.

S-a născut pe-acest pământ,
Ca înger trupesc călăuzitor,
Un nesecat izvor de fapte bune
Spre mântuirea tuturor.

A fost un neobosit luptător
Împotriva patimilor sufletești
Și un puternic vindecător
Al neputințelor trupești.

Luminându-și mintea cu 
Înțelegerea celor duhovnicești,
Prin râvna plină de credință
A dobândit înțelegerea celor lumești.

Sfântul Atanasie a fost un vas ales
Al Cerescului Părinte,
Și a primit har bogat de Sus,
Prin faptele sale sfinte.

Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie)
 (Patriarhul Constantinopolului - 2 mai)

Dumitra GROZA
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Era un înțelept ierarh și-nvățător
Despre cele duhovnicești;
A îndrumat popoare de creștini,
Spre culmile cele cerești.

Ferm și statornic în dreapta 
Credință, a rămas întotdeauna;
Slăvind pe „Marele Arhiereu”
Hristos, Atanasie a câștigat cununa.

A ajuns și la noi, la Galați, (1642)
Cu voia domnitorului Vasile Lupu
Și a Mitropolitului Varlaam,
Având aici mult de lucru.

A fost unul dintre ierarhii
Altor popoare, ce-au venit,
Pe pământul nostru românesc
Și prin rugăciunile lor l-au sfințit.

A slujit la Mănăstirea „Sfântul Nicolae”
Din Galați, aproape 12 ani
Și-a răspândit Evanghelia lui Hristos
Printre valahi și moldoveni. (1642-1653)

Erudit, vorbea mai multe limbi 
Și în limba greacă a tradus
„Psaltirea Prorocului David”
Și alte lucrări, pe parcurs.

Mergea destul de des la Athos,
Cerând binecuvântare
Părintelui nostru Ceresc,
Pentru nobila-i lucrare.

După moartea patriarhului Chiril I,
În scaunul patriarhal s-a întors,
Dar n-a rămas decât un an, 
Fiind de către musulmani scos.

A luat drumul pribegiei;
Și-n Italia a călătorit
Prin Ancona și Veneția,
Apoi la Roma s-a oprit.

A cerut și papei ajutor,
Dar a rămas profund dezamăgit;
În schimb, să mărturisească el credința 
Catolică, a fost silit.

Ferm și statornic în dreapta 
Credință, a rămas întotdeauna;
Slăvind pe „Marele Arhiereu”
Hristos, el și-a câștigat cununa.

Plecat de la Constantinopol,
A ajuns pe meleaguri românești,
La Galați și s-a-ndreptat, deși bătrân,
Spre ținuturile rusești.

Voia să strângă ajutoare 
Pentru mănăstirile creștine
Pentru a lor perpetuare
Și-activitățile lor divine.

A fost primit cu mare cinste
De Nikon, patriarhul Moscovei,
Și de Alexie Mihailovici,
Marele țar al Rusiei. (apr. 1653)

Primind daruri generoase
Pentru nevoile mănăstirești,
A pornit înspre Galați, (dec. 1653)
Pe meleagurile românești.

Pe drumul lung, obositor,
Bătrân fiind și prin îmbolnăvire,
A rămas la „Schimbarea la Față”
Din Lubensk, la mănăstire. (febr. 1654)

Cunoscându-și el sfârșitul
Dinainte, darurile toate a împărțit 
Pe la mai multe mănăstiri;
Ca să poată „pleca” liniștit.
De Paști, în genunchi, citind 

„Sfânta Evanghelie”,
Și simțind că i se face rău, (5 apr. 1654)
A rostit, smerit, cu glasul stins:
„Doamne, primește sufletul meu!”

A adormit apoi în Domnul
Și sufletul la cer i s-a urcat,
Lângă scaunul Sfintei Treimi,
Căreia, mereu I S-a rugat.

A fost îngropat cu cinste
Și așezat, după obiceiul grecesc,
Sub solee, în fața Altarului mănăstirii,
Într-un scaun arhieresc.

Ca să rămână în Ucraina,
Așa a vrut Bunul Dumnezeu;
Pentru a întări credința,
Celor ce au crezut mereu.

După 8 ani, tot prin voia Domnului
A venit la mănăstire (1 febr. 1662)
Paisie, mitropolitul grec al Gazei,
Având aici o descoperire.

Deschizând mormântul, trupul
Sfântului Atanasie a fost găsit neputrezit;
L-au așezat cu evlavie în biserică
Și cu credință l-au slujit.

Ei l-au proslăvit ca sfânt,
Punând zi de prăznuire,
Data de 2 mai și în fiecare an,
Slujesc spre a lui cinstire. 

În 1922, racla cu Sfintele Moaște
A fost mutată la „Buna Vestire”
Din Harkov, în Catedrală,
Fiind și astăzi, spre cinstire.

În 26 octombrie 2004, la Galați,
O părticică, a ajuns, din trupul sfânt,
Ca Ierarhul Atanasie, să binecuvânteze
Permanent acest pământ.

El a fost un învățător mult lăudat,
Ce a unit în rugăciune:
Pe greci, români și slavi,
Punându-i în comuniune.

Toți îl cinstesc ca pe-un părinte
Îndrumător și trăitor,
Al dreptei credințe și al Domnului
Hristos, înfocat mărturisitor.

El a întruchipat portretul biblic
Al omului duhovnicesc:
Ce-a trăit în lumea asta,
După modelul îngeresc.

N-a făcut vreo diferență
Între popoarele creștine;
Prin locurile pe unde-a trecut,
A propovăduit numai de bine.

Numele său nemuritor
A rămas în Ceruri scris,
Că în orice împrejurare
A rămas de neînvins.

Toți creștinii îl prăznuiesc (2 mai)
Și poartă numele lui sfânt;
Ei îl vor cinsti cu evlavie,
Cât vor trăi pe-acest pământ.

Nădăjduim să nu ne uite, 
Rugându-se și pentru noi 
Ca prin ale sale mijlociri,
Să ne scoată din nevoi!

Îți mulțumim, Doamne Iisuse,
Că-ai umplut acest pământ
Cu îngeri purtători de trup,
Îndrumându-ne spre Cerul Sfânt!
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAVOLI

„Cel ce va bea din apa pe care 
i-o voi da Eu nu va înseta în veac.”

Mulți poate ne-am întrebat cine este această 
femeie samarineancă și cum de a ajuns celebră, 
când nici numele nu i se cunoaște de către toți? 
Cum s-a întâmplat că din miile de oameni sau 
sutele de mii de contemporane cu Mântuitorul 
să fie amintită tocmai ea și să fie pomenită de-a 
lungul veacurilor și să i se consacre o zi în ca-
lendar? Cine este această samarineancă și ce 
a făcut ca să i se scrie numele în calendar sau 
să fie pictată pe pereții bisericilor noastre?

Era o săteancă oarecare, din Ținuturile Țării 
Sfinte, locuitoare a Samariei.

Samaria se situa în mijlocul Țării Sfinte, între 
Galileea (la nord) și Iudeea (la sud). Locuitorii 
acestui ținut erau socotiți spurcați, încât niciun 
iudeu nu s-ar fi apropiat de un samarinean. În 
timpul invaziei asiro-babiloneene, sub împăratul 
Salmanasar, invadatorii s-au amestecat cu locu-
itorii Samariei. Aceștia din urmă erau urmașii a 
două din semințiile lui Israel, Efraim și Manase. 
Au stricat așadar rânduielile și au schimbat chiar 
și centrul religios, Ierusalimul, constituindu-și un 
centru nou, pe muntele Garizim, unde se închi-
nau lui Iahve, dar și unor idoli asiro-babilonieni. 
Din punctul de vedere al adevăraților iudei, acest 
lucru era văzut ca o catastrofă religioasă. Nu se 
respectau nici cele mai importante porunci ale 
Vechiului Testament: „Să nu-ți faci chip cioplit” 
(Deut. 5, 8; Ieșirea 20, 4) sau „Să nu mergi după 
alți dumnezei, după dumnezeii popoarelor care 
se vor afla împrejurul vostru.” (Deut. 6, 14) Ori, 
tocmai acest lucru îl făcuseră samarinenii. Prin 
urmare, erau socotiți ca niște leproși, astfel 
încât iudeii ocoleau cu grijă satele și orașele 
samarinenilor.

Cu toate acestea, Mântuitorul, împreună cu 
ucenicii Săi, trecând din Iudeea spre Galileea, 
a trecut de-a dreptul prin Samaria. Cred că uce-
nicii nu-L urmau cu bucurie și fără teamă. Dar 
Mântuitorul era hotărât să înfrunte acest scandal. 
Au ajuns în satul care se numea Sihar. La mar-
ginea satului era o fântână unde s-au oprit, iar 
ucenicii au plecat să caute ceva de mâncare. La 
fântâna aceasta (Puțul lui Iacov) a venit femeia 
pe care o amintește Evanghelia, unde L-a găsit 
pe Mântuitorul singur.

A venit cu găleată și cu frânghie să scoată 
apă și L-a cunoscut pe Domnul că este iudeu 
după îmbrăcăminte. A scos apă, n-a zis nimic, 
dar Domnul i-a vorbit: „Dă-Mi să beau.” Se lea-
gă un dialog interesant cu femeia care era din 
ce în ce mai contrariată că iudeul acesta străin 
vorbește cu ea. Nu e greu de înțeles că femeia 
n-a priceput prea multe, dar apa cea vie despre 
care vorbea Mântuitorul o ispitea: „Doamne, dă-
mi apa aceasta ca să nu mai însetez.” Pentru 

aceasta Mântuitorul a pus-o la o probă: „Mergi 
și cheamă pe bărbatul tău.” „Nu am bărbat”, a 
zis femeia trecând cu bine proba. Știa Domnul 
acest lucru, dar a voit să-i vadă sinceritatea. 
I-a plăcut răspunsul, femeia spusese adevărul. 
Pentru adevăr, Domnul îi spune: „Cinci bărbați ai 
avut, și acela pe care-l ai acum nu-ți este bărbat.” 
Așadar, trăia în concubinaj cu al șaselea. De data 
aceasta femeia rămâne stupefiată: „Doamne, 
văd că ești prooroc.”

A profitat de ocazie și ce s-a gândit să-L în-
trebe? „Doamne, părinții noștri s-au închinat în 
muntele acesta, voi însă ziceți că în Ierusalim 
este locul unde se cuvine a se închina.” Spune-
mi, va fi continuat ea, care este adevărul? Abia 

Apa cea vie
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acum, primește apa cea vie. Ceea ce-i spune 
acum Iisus este ca o declarație de credință, ca o 
continuare a Predicii de pe Munte. Întâlnirea cu 
ea și spusele Domnului sunt esența Evangheliei 
Sale. Iată de ce anonima a intrat în istorie. Pen-
tru că a auzit cea dintâi aceste cuvinte. Pentru 
aceasta a devenit o sfântă. O sfântă dintr-o con-
cubină? Dar Maria Magdalena ce fusese? Ea a 
ținut minte și a propovăduit mai apoi cuvintele lui 
Iisus, L-a propovăduit ca Mesia. Învățătura Sa se 
descoperă a fi universală, mai mare decât toate 
mărimile, dar încape într-o inimă de om.

Acum venise vremea, cum spune Mântuitorul, 
„când adevărații închinători se vor închina Tatălui 
în duh și în adevăr.” Femeia voia și ea o verifi-
care: Cine este Mesia? Când va veni?, la care 
Domnul răspunde: „Eu sunt, Cel ce vorbește cu 
tine.” A uitat pentru ce venise, a lăsat vasul cu 
apă, a fugit în sat, L-a vestit pe Hristos. Cuvântul 
Său i-a făcut pe toți să vină să vadă pe omul cel 
minunat. Mântuitorul a făcut cu samarineanca 
o primă catehizare creștină. A învățat-o despre 
Dumnezeu. Cu nimic nu e luptă mai grea decât 
cu tradițiile intrate în conștiința poporului. Au 
învățat că Dumnezeu e pretutindeni și Lui I se 
cuvine închinare în duh și adevăr.

Unii inventează alte forme numai spre a 
se deosebi, punând accent tocmai pe formele 
inventate de ei, în loc să-l pună pe adevărata 
închinare.

Trebuie să ne rugăm în duh și adevăr ca 
vameșul: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcă-
tosului”, căci atunci ne adresăm lui Dumnezeu, 
nu judecăm pe vecinul, nu ne comparăm, nu ne 
îndreptățim, ci privim la El și la păcatele noastre. 
Aceasta este rugăciunea adevărată, când nu 
încerci să înșeli nici pe Dumnezeu, nici pe tine 
însuți. Căci acestea nu le știe nimeni decât duhul 
omului și Duhul lui Dumnezeu.

Această rugăciune a învățat-o Mântuitorul 
pe samarineancă, iar pentru propovăduirea ei 
de mai apoi amintirea ei se va perpetua în vecii 
vecilor. Ea este martora de peste veacuri a unei 
importante învățături transmise mai apoi și prin 
ea. Ea a fost pretextul. Învățătura ni se adresea-
ză nouă tuturor, cei ce vedem exemplul vieții ei 
și îl urmăm ca să creăm o lume a Duhului și a 
Adevărului.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a V-a după Paşti, a 

Samarinencii, Sf. Ev. Ioan 4, 5-42, 14 mai)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie 

Păhărelul cu nectar Povestea micuţei gospodine
A fost odată o fetiţă
care a crescut atât de repede mare,
încât nu a avut timp în ultimii 18 ani
să înveţe să facă mâncare.
E adevărat, nu se pricepea la absolut nimic
în gospodărie,

dar cele mai mari dureri de cap
o apucau pe fetiţa noastră,
devenită domnişoară,
atunci când intra în bucătărie.
– Vezi,
se adresa ea cu respect unui pui scofâlcit,
dacă mă învăţa mama cum să mă port cu tine,

acum erai foarte rumenit.
Dar aşa, nu am deloc habar
de unde îţi convine să te apuc şi să te arunc
pe grătar.
Cu legumele se-nţelegea mai bine
de când avusese – o singură dată –
inspiraţia să le spele
şi să le îngrămădească, întregi,
în salată.
Rămase netăiate,
legumele nici că se mai simţiră de atunci
vreodată ameninţate.
Ouăle erau, însă, foarte rele de gură.
Nu le convenea, auzi,
să se spargă mereu singure
şi să nu fie folosite la prăjitură.
Iar o dată pe an,
dacă tot nu umpleau frigiderul de puişori,
de ce să nu participe
la un pandişpan?
Din fericire,
pentru fetiţele care cresc prea repede,
lucrurile astea – toate –
sunt povestite de mame cu experienţă
…printre rândurile cărţilor de bucate.

Elia David
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Prezenţa preotului în spital
Conceptul de asistenţă spirituală a fost definit 

în mod diferit în epoci şi corelaţii diferite. Conform 
celei mai cuprinzătoare şi mai precise definiţii, 
îngrijirea spirituală e travaliul prin care îl ajutăm 
pe omul aflat în necaz de a-şi reface relaţia cu 
Dumnezeu, cu sine şi cu semenii. Pentru fieca-
re pacient credinţa este extrem de importantă. 
Nu vorbim doar despre problemele fizice sau 
mentale ale pacientului. Starea sufletească este 
foarte importantă, familia şi prietenii acestuia. 
Un pacient este respectat din punct de vedere 
religios. Toţi aceşti factori şi mulţi alţii sunt atent 
analizaţi pentru ca toţi, absolut toţi, să contribuie 
la îngrijirea pacientului. 

De fiecare dată când bolile trupeşti dau târcoale, 
oamenii ajung să îşi întoarcă faţa spre Dumnezeu. 
Precum primul pas al unui copil, cel suferind se roa-
gă pentru prima dată cu sufletul. Pentru a se întări 
în credinţă, oamenii ajung să îşi deschidă inima şi 
să îşi recunoască păcatele în faţa unui slujitor al 
lui Dumnezeu. Binecuvântarea acestora aduce 
uşurare şi chiar alungarea îndoielilor care, timp 
de zeci de ani, le-au încercat credinţa. Un preot 
nu poate percepe mai bine durerea decât într-un 
spital. Aşa că reprezentanţii bisericii, preoţii au un 
rol foarte important în cadrul spitalelor.

Fiecare preot care acordă asistenţă spiritu-
ală în spitalul respectiv poate să spună despre 
aspectul emoţional al pacientului şi cum poate 

biserica să fie alături pacienților şi familiei aces-
tora. Ştim foarte bine că în spital sunt oameni 
bolnavi și extrem de bolnavi, aşa că orice ajutor 
moral, sufletesc, chiar şi o strângere de mână 
este binevenită. Dialogul pastoral ocupă un loc 
important în cadrul obligațiilor ce revin unui păs-
tor implicat sau nu în lumea sanitară.

Sănătatea este starea desăvârșită de armo-
nie a făpturii în rai. Noțiunea de sănătate se 
referă deopotrivă la trup și suflet. Prin starea de 
armonie, înțelegem nu doar relația dintre trup 
și suflet, ci și relația dintre noi și ceilalți. Trupul 
fiind materia însuflețită, adică templu Duhului 
Sfânt, iar sufletul e partea nemuritoare din om- 
conștientă și liberă. 

Ce pot să vă spun este că prin simplu fapt că 
preoţii vin şi vizitează pacienţii în saloane le oferă 
acea consiliere sufletească de care ei sau familii-
le lor au nevoie, îi ascultă, îi protejează, îi lasă să 
plângă, să se roage și astfel are o mare eficiență 
în schimbarea atitudinii față de problema de să-
nătate pe care o are. Preotul învață pe bolnav 
să-și asume suferința și să nu se revolte împo-
triva lui Dumnezeu, să îi administreze Sfintele 
Taine, explicându-i rolul vindecător al acestora și 
se implică în realizarea și desăvârșirea calitativă 
a actului medical, descoperind personalului me-
dical și social imperativele morale creștine care 
trebuie să guverneze îngrijirea bolnavilor. 

Preoţii au „bleep number” exact ca şi medicii 
şi asistentele care sunt de gardă. Au serviciu 
de urgenţă 24 din 24. Nu contează că este ora 
2 dimineaţa sau 22:00, ei vin atunci când sunt 
chemaţi. Sunt plini de pasiune, smerenie şi iubire 
pentru semenii lor. Este datoria lor morală să 
fie acolo. Pentru preotul de spital nu contează 
religia, etnia pacienţilor, diagnosticul, contează 
omul, contează sufletul lui. Dumnezeu nu face 
diferenţe! Trebuie să fie acolo! Să îi protejeze, 
să îi ajute şi să îi liniştească sufletul! 

Pacienții împreună cu medicii și preoții caută 
mereu vindecarea, care nu este altceva decât un 
act de restaurare a ființei umane. Bolile trupului 
sunt vindecabile sau nevindecabile, dar bolile 
sufletului sunt întotdeauna vindecabile. 

Părintele Ion Cosmin Popescu
Preot la Paraclisul „Sf. Ioan Botezătorul” al

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu, judeţul Gorj

Fotografie de Părintele Valerian Cruceru
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Iisus Hristos – Lumina lumii
Sfântul Evanghelist Ioan, spre deosebire de ceilalți 

Evangheliști, redă numai câteva din minunile Domnului. Și 
aceasta deoarece Sfântul Ioan nu urmărește numai să ne 
arate că Iisus a fost un mare făcător de minuni, ci vrea să 
descifrăm în aceste minuni unele adevăruri fundamentale 
despre persoana și despre lucrarea mântuitoare a Fiului lui 
Dumnezeu întrupat. De aceea, el vorbește mai degrabă de 
„semne” decât de „minuni.” Astfel că, după prima minune 
(în Cana Galileii), Evanghelistul zice: „acest început al 
semnelor l-a făcut Iisus în Cana Galileii și Și-a arătat Slava 
Sa, și au crezut în El ucenicii Săi.” (Ioan 2, 11) 

Aceste minuni sau semne sunt lucrări minunate ale lui 
Iisus care ne dezvăluie semnificații adânci.

În Cana Galileii, El preface apa în vin, El Însuși fiind 
„vinul cel nou”, la înmulțirea pâinilor El este „pâinea vieții”, 
la învierea lui Lazăr „El este învierea și viața”, la vindeca-
rea orbului El este „lumina lumii.” Semnele ne arată Slava 
Sa, ele ne poartă pe drumul credinței.

Cu orbul, Iisus face o minune nemaiauzită, iar asta 
o spune chiar orbul: „nimeni din veac n-a mai auzit să fi 
deschis cineva ochii unui orb din naștere.” (v. 32)

Încă de la începutul 
Evangheliei sale, Ioan ține 
să vorbească despre Ii-
sus – Lumina lumii: „nu el 
(Ioan) era Lumina, ci a venit 
să mărturisească despre 
Lumină” (Ioan 1, 7-8). „Cu-
vântul era lumina cea ade-
vărată, care luminează pe 
tot omul care vine în lume” 
(Ioan 1, 9). Iisus Însuși 
mărturisește despre Sine: 
„Eu sunt lumina lumii, cel ce 
Îmi urmează nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina 
vieții” (Ioan 8, 12).

„Atât cât sunt în lume, 
spune Iisus, Lumină a lumii sunt” (Ioan 9, 4-5). El Își arată 
Slava Sa, nu ca a unui vindecător oarecare, ci slava „Unuia 
născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (Ioan 1, 14). Cel 
ce a primit harul luminii Sale sfârșește prin a-L mărturisi 
ca Fiul lui Dumnezeu și prin a I se închina ca Aceluia care 
este cu adevărat Dumnezeu. (Ioan 9, 35-38)

Acum se trage o concluzie clară asupra dilemei 
credință/necredință. În această împrejurare numai fostul 
orb este câștigat pentru credința în Hristos.

Chiar bucuroși pentru fiul lor, părinții nu riscă exclude-
rea din sinagogă. Numai cel care înainte nu vedea, acum 
vede, și vede duhovnicește. Cei orbi duhovnicește nu au 
nicio scuză când Lumina Hristos li Se arată atât de clar. 
Ei refuză s-o vadă și s-o recunoască. Unora ca aceștia 
Lumina li Se face Judecător: „Spre judecată am venit în 
lumea aceasta, ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd 
să fie orbi” ( v. 39).

În fața necredinței lor, Evanghelistul trage o concluzie 
amară: „Și deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu 
credeau în El” (12-37) și un alt cuvânt ce are legătură cu 
prorocul Isaia: „Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca 
să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu 

cumva să se întoarcă și Eu să-i vindec” (Ioan 12, 40).
Orbirea spirituală este lucrarea lui Satan, care face 

slugi ale vrăjmașilor lui Hristos. Ei se încrâncenează din 
ce în ce mai mult împotriva Luminii. Lor le zice Mântuitorul: 
„Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele 
tatălui vostru”, căci diavolul a fost, de la început, ucigător 
de oameni și tatăl minciunii. (Ioan 8, 44)

Orbul, în schimb, devine un om care vede și vede tot 
mai mult și tot mai bine. Vede cu ochii trupești, dar vede 
mai ales cu ochii duhovnicești. Cu ochii trupești Îl vede cu 
recunoștință infinită pe Binefăcătorul Său și Îl mărturisește 
ca atare, cu ochii duhovnicești Îl vede pe Cel ce este Lu-
mina lumii și Îl mărturisește că este Fiul lui Dumnezeu.

Evanghelia mai ține să sublinieze un lucru. Orbul este 
trimis la scăldătoarea Siloamului care se tâlcuiește „trimis” 
(v. 7). Pe această cale ni se sugerează că Iisus este Tri-
misul lui Dumnezeu. Acest adevăr este mereu repetat în 
paginile Evangheliei a patra. Nu apa scăldătoarei Siloamu-
lui l-a vindecat pe orb, ci Hristos, trimisul lui Dumnezeu. O 
zicere rabinică spune că „trimisul este ca cel ce l-a trimis.” 
Deci Iisus este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu ade-

vărat” și dacă „Dumnezeu 
este lumină”, Fiul este și 
El Lumină, Lumină care a 
venit în lume să lumineze 
pe tot omul” (Ioan 1, 9).

Numele Si loamului 
trebuie aplicat și orbului 
vindecat. Prin însuși faptul 
că vede, el are de împlinit 
o misiune. El devine trimis 
al Trimisului cu misiunea 
de a da mărturie despre 
Trimis, Hristos-Lumina 
lumii.

În Noul Testament mai 
apare de multe ori un cu-
vânt care înseamnă trimis 

și acest cuvânt este „apostol”. Și pe Apostoli, Domnul i-a 
făcut să vadă, i-a făcut să-L vadă și i-a trimis în lume să 
„propovăduiască Evanghelia la toată făptura.”

„Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui Viu”, Îl 
mărturisește Petru. (Matei 16, 16) Iar Toma, puțin credin-
ciosul, Îi spune: „Domnul meu și Dumnezeul meu” (Ioan 
20, 28). Deci fiecare ne putem face oameni care „vedem” 
și văzând putem deveni „trimiși” ai lui Hristos în lume. Cu 
orbirea celor de atunci ne confruntăm și azi, cu cei la care 
mai putem adăuga și autosuficiență: „noi știm.” Mentalita-
tea „orbilor” de atunci n-a dispărut odată cu ei. În numele 
lui „noi știm” se pot fabrica tot felul de argumente prin 
care fostul orb să fie obligat să stea la locul lui. Să nu-L 
mai proclame cu atâta convingere pe Iisus. E timpul să ne 
trezim și să vedem, să nu pierdem bun prilej de a vedea 
Lumina, să învățăm de la orb să nu mai fim orbi, să lăsăm 
tina smereniei să cadă pe ochi, ca ei să se deschidă și să 
vadă pe Iisus – Lumina lumii.

Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VI-a după Paşti, 

a Orbului din naştere, Sf. Ev. Ioan 9, 1-38, 21 mai)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Într-o cetate oarecare
Cum multe sunt în lumea mare,
Parcă ieșiți dintre cei vii
Și semănând a fi stafii,

Și zdrențăroși, ca vai de ei,
Tânjind un codru vechi de mei,
Având deasupra doar frunziș
Ori cerul singur coperiș,

Ai nimănui, uitați de lume,
Ca viața lor să și-o asume,
Băteau timizi din poartă-n poartă
Cei greu năpăstuiți de soartă.

Cu mâna tremurând de teamă,
Cereau la cei avuți pomană,
Ducându-și zilele puține
Și-o viață-asemeni unui câine.

Era-n cetate un brutar,
Dar dintre toți, cel mai avar,
Luând hărnicia ca motiv
Ca să nu fie milostiv.

Trecea-n cotiga lui cea mare
Să ducă pâinea la vânzare,
De cum se lumina de zori
Și-ntr-un alai de cerșetori,

Lăsând în urmă un miros
Să piară bietul pofticios,
Dar, la flămândele lor guri,
El le dădea înjurături.

Și zi de zi trecea țâfnos,
Plesnind de bine, sănătos,
Iar presupușii inamici,
Nu prea scăpau de al său bici.

De la o vreme, resemnați,
Toți cei bătuți și înjurați,
Cu greu punându-și foamea-n cui,
Se cam fereau din calea lui.

Un cerșetor, mai tinerel,
Le-a zis: - Brutarul cel mișel,
Mie-mi va da, de bună seamă,
Chiar mâine-o pâine de pomană!

Și de brutar s-a ținut scai:
 -Te rog, o pâine, doar, să-mi dai!
Și îndura întreg supliciul,
Până ce îi smulse biciul.

Înroșit precum un rac,
Cu-o pâine vru să-i dea în cap,
Dar cerșetorul, cu umor,
O prinse-apoi din al ei zbor.

 -Bogdaproste, îi mulțumi,
Și Dumnezeu ți-o va primi!
Apoi plecă mușcând din dar
Și lăudându-l pe brutar.

Iar moartea, după-un timp anume,
Pe brutar l-a scos din lume
Și dus a fost la judecată,
Căci după fapte și răsplată.

Și-ndată dracii, fioroși,
Se și credeau victorioși
Și ca vultanii-au năvălit
Pe bietul suflet îngrozit.

 -Al nostru ești și în păcat,
Că doar pe noi ne-ai ascultat.
La judecata ta cea dreaptă,
Privește, iadul te așteaptă!

Păcatele, cu-al lor amar,
Le-au pus pe toate pe cântar,
Iar talerul cel bun, domol,
Se ridica… și era gol.

 -Opriți-vă, atunci răsună,
Că are-o mare faptă bună!
Iar îngerul găsi, măcar,
Să-i pună-o pâine pe cântar.

 -Nu e primit, acest halap,
A vrut să-i dea cu ea în cap.
 - Dar stați, sărmanul cel lihnit,
Mâncând din ea, i-a mulțumit!

Chiar în răspăr, când dai un dar,
Ce greu atârnă pe cântar
La judecata care vine,
Căci binele rămâne bine!

Nu pregeta, te rog, creștine,
Ca ceas de ceas să faci un bine:
Și tu, și megieșul tău,
Sunteți făcuți de Dumnezeu.

Și care tată, cât e viu,
Își va abandona vreun fiu?
Ce jertfă vreți să înălțați
Fără iubirea între frați?

Aveți prea mult, sunteți bogați,
Dar tot ce-aveți administrați,
Și nu vă îmbuibați doar voi,
Lăsând sărmanii în nevoi!

Iar Tatăl, în a Sa iubire,
Vrea un motiv de mântuire
Și-un bine mic, pus pe cântar,
Atârnă greu prin Sfântul Har!

 29.06.2013, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel

 Binele rămâne bine Radu Cârstoiu Arbore
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Duminica a şaptea după Învierea Domnului Sfân-
ta noastră Biserică a rânduit să fie închinată Sfinţilor 
Părinţi, celor 318, de la Sinodul I ecumenic de la 
Niceea din 325, azi Iznik, localitate din Turcia. Mo-
tivul pentru care s-a ţinut acest sinod, convocat de 
împăratul Constantin cel Mare, a fost erezia propo-
văduită de Arie, de unde numele ereziei de arianism, 
ce nega dumnezeirea, egalitatea şi consubstanţiali-
tatea Fiului lui Dumnezeu cu Tatăl. Această erezie, 
condamnată la acest sinod, se întâlneşte şi astăzi 
la unele secte sau grupări religioase, care, într-un 
fel sau altul, reînnoiesc vechile erezii, asupra cărora 
Biserica s-a pronunţat şi le-a condamnat în decursul 
veacurilor.

 Care este partea bună din tot răul şi dezbinările 
provocate de aceste erezii, lucrare prin care diavolul a 
încercat să distrugă Biserica lui Hristos, pe care însă: 
„nici porţile iadului nu o vor birui”? Este precizarea 
şi proclamarea în mod definitiv a învăţăturii de cre-
dinţă a Bisericii. Aşa 
se face că la Sinodul 
I ecumenic, după ce 
s-a precizat învăţătura 
adevărată despre Fiul, 
care este „lumină din 
lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumne-
zeu adevărat, Cel de-
ofiinţă cu Tatăl”, con-
damnându-se erezia 
lui Arie, s-au alcătuit 
şi primele şapte arti-
cole, cel de-al optulea 
cuprindea decât pre-
cizarea: „Credem şi în 
Duhul Sfânt”, din Mărturisirea de credinţă cunoscută 
sub numele de Crez, pe care fiecare credincios o pri-
meşte şi mărturiseşte în toată viaţa sa. 

În această Duminică, a Sfinţilor Părinţi de la Sino-
dul I ecumenic, Sfânta noastră Biserică a rânduit ca 
să se citească în cadrul Sfintei Liturghii pericopa din 
Sfânta Evanghelie după Ioan ce cuprinde Rugăciu-
nea Mântuitorului, numită arhierească, pentru că El, 
întocmai ca un arhiereu, aduce jertfă, sau mai bine 
zis, Se aduce pe Sine Jertfă fără prihană Tatălui, ca 
un Miel al lui Dumnezeu, ce ridică păcatele lumii. El 
se roagă nu pentru că ar avea nevoie de rugăciune, 
ci ca reprezentant al omenirii, care concentrează în 
Sine întreaga fire omenească şi pentru a ne învăţa 
şi pe noi nu numai prin cuvinte, ci şi prin exemplul 
Său toată fapta cea bună. 

„Din cauza marii Sale iubiri cu care ne-a iubit 
(Efes. 2, 4), Iisus S-a suit pe cruce şi acolo a „ridi-
cat păcatul lumii” (In. 1, 29). Iisus a dorit crucea ca 

ascultare de Tatăl şi a băut cupa pe care Tatăl I-a 
dat-o (In. 18, 11). Iar aceasta nu din întâmplare. El 
n-a murit din slăbiciune omenească. El a acceptat 
moarte de bună voie şi răstignire publică, adică Şi-a 
oferit trupul Său Tatălui, ca jertfă de răscumpărare în 
locul tuturor. Ca „mielul lui Dumnezeu” (I Pt. 1, 19), El 
a pătimit în trup şi prin rănile Lui toţi ne-am vindecat 
(Is. 53, 4-5). A suferit pentru toţi, şi datorită unirii cu 
natura umană, El a împlinit în locul oamenilor toată 
dreptatea. El a venit în lume anume pentru acest 
moment, ca să distrugă în propriul Său trup moartea 
tuturor. „El a gustat moartea pentru fiecare om” (Evr. 
2, 9). „Iar ca sfârşit al tuturor acestora, Dumnezeu şi 
Domnul L-a dat pentru dragostea Sa pe Însuşi Fiul 
Său la moartea pe cruce. «Că aşa de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât şi pe Unul-Născut Fiul Său 
L-a dat la moarte pentru ea» (In. 3, 16). Nu pentru 
că n-a putut să ne izbăvească pe noi în alt chip, 
ci a voit să ne înveţe prin aceasta pe noi dragos-

tea cea folositoare. 
Şi ne-a apropiat pe 
noi de Sine în moar-
tea Unuia - Născut 
Fiului Său. Şi dacă 
ar fi avut ceva mai 
de preţ decât pe Fiul 
Său, şi aceasta ne-ar 
fi dat-o, ca să se afle 
în El neamul nostru. 
Şi pentru dragostea 
Lui cea mare n-a voit 
să silească libertatea 
noastră, deşi putea 
să o facă, ci să ne 
apropie de Sine prin 

dragostea cugetului nostru. Şi Însuşi Hristos a as-
cultat de Tatăl Său pentru dragostea Sa faţă de noi, 
ca să primească asupra Sa ocara şi mâhnirea, cu 
bucurie, precum zice Scriptura: «În locul bucuriei ce 
o avea, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea» (Evr. 
12, 2). … Preţul acestei răscumpărări pentru care 
El mijloceşte este vărsarea sângelui, nu pentru că 
Dumnezeu avea nevoie de sacrificiul personal al 
Fiului Său, ci, pentru că El iubea omenirea pe care o 
voia împăcată cu Dumnezeu, prin iertarea păcatelor. 
Semnul dragostei Lui pentru lume era jertfa, iar rodul 
acesteia este iertarea păcatelor.” (Pr. Prof. Dr. Ion 
Bria, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, 
Buc., 1999, p. 134) 

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

a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 
Sf. Ev. Ioan 17, 1-13, Rugăciunea lui Iisus, 28 mai)

Sursă foto: Sfânta Evanghelie

rugăciunea arhierească!
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O britanică a murit după ce a luat 
contraceptive mai puțin de o lună

Hristos a înviat!
E bucuria mea;
Hristos a înviat!
Şi noi vom învia!

Hristos a înviat!
Răsun-atât de lin;
Hristos a înviat!
În văzduhul senin.

Hristos a înviat!
Să nu ne întristăm!
Hristos a înviat!
Ca Viaţă să avem.

Hristos a înviat!
El n-a fost doar un Om;
Hristos a înviat!
A fost şi Creator.

Hristos a înviat!
Şi este în Lumină;
Hristos a înviat!
Lumină din Lumină.

Hristos a înviat!
Să tremure făptura!

Hristos a înviat!
Când va judéca lumea.

Hristos a înviat!
Teméţi-vă, iudei!
Hristos a înviat!
Dar nu şi pentru ei...

Hristos a înviat!
Mărturisiţi şi voi!
Hristos a înviat!
Nu fiţi nepăsători!

Hristos a înviat!
Noi să mărturisim;
Hristos a înviat!
De vrem cu el să fim...

Căci, iată, turma-i mică
Şi lumea, tot mai rea...
Să nu ne fie frică!
Şi-aşa, nu vom cădea...

Hristos a înviat...
 ...bucuria mea!

Mihai-Ionuţ COANĂ

Hristos a înviat!

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 con-
traceptivul hormonal Ri-
gevidon, 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 decla-
rat 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 plă-
mâni, cheag care bloca circulația sângelui spre 
inimă.

Fallan a murit pe 14 mai, după 3 zile de tera-
pie intensivă. Cauza morții a fost embolie pulmo-
nară. După eliminarea celorlalte posibile cauze, 
medicii le-au comunicat părinților că aceasta a 
fost cauzată 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 levonorgestrel.

Efecte secundare contraceptive: Publicația 
British Medical Journal afirmă că pilulele con-
traceptive 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 contraceptivele din vechea 
generație (precum cele care conțin levonor-

gestrel).
Dar și utilizatoarele acestora din urmă sunt 

mult mai expuse: femeile care utilizează con-
traceptive 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 
contraceptive. Riscul este 
și mai mare pentru feme-
ile predispuse genetic la 
cheaguri de sânge.

În România un caz 
oarecum de notorietate 
a fost al deputatei Liana 
Dumitrescu, reprezen-
tanta minorității mace-
donene, 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 recunoscut că acestea sunt un factor 
de risc important.

culturavietii.ro


