
„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

„Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă 
va face liberi.” (Ioan 8, 32)

Câți dintre noi însă vrem să cunoaștem Adevărul?! 
Câți vrem să-L urmăm? Cartea despre care am să 
vă scriu în continuare este una care deranjează, nu 
e „politically correct”, nu vrea să adoarmă conștiințe, 
ci din contră, își propune să le trezească, e menită 
să stârnească frământări, să ne pună pe gânduri, 
să ne facă să (ne) adresăm întrebări incomode, să 
schimbe mentalități, prejudecăți, atitudini!

Apărută anul acesta, la Editura Christiana, sub 
semnătura doamnei doctor Christa Todea-Gross, ea 
tratează un subiect delicat, dar de actualitate și de 
interes pentru orice părinte sau pentru cei ce se pre-
gătesc să devină părinți: „Vaccinurile – prevenție sau 
boală? O nouă patologie pediatrică.” Controverse pri-
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vind vaccinarea și contestatari ai folosirii vaccinurilor 
au existat încă de la apariția acestora ca tratament 
preventiv, dar o astfel de carte este o premieră în 
țara noastră, deși literatura medicală din Vest ce 
tratează această tematică este mult mai bogată.Des-
pre autoare aflăm că este absolventă a Universității 
de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, secția 
Pediatrie și s-a specializat în Medicină de Familie. 
Coordonează proiectul „Pentru Viață” din Cluj-Napo-
ca2, este vicepreședinte al Federației Organizațiilor 
Provita Ortodoxe din România și principalul co-autor 
al volumului „Îndrumarul medical și creștin despre 
viață al Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita 
din România”, apărut în 2008. Domnul prof. univ. dr. 
Pavel Chirilă, cel care prefațează acest volum, ne 
indică încă de la început două dintre întrebările la 
care vom căpăta un răspuns, în urma lecturii acestei 
cărți: vaccinurile „au făcut mai mult bine sau mai mult 
rău? Au rezolvat într-adevăr marile epidemii sau este 
un mit lipsit de orice rigoare științifică?” Deși scrisă de 
un medic, folosind terminologia specifică domeniului, 
cartea este una relativ ușor de înțeles pentru cititorul 
neavizat, datorită abilității autoarei de a o „traduce” 
pe înțelesul tuturor. Amplu documentată, ea poate 
fi totodată îndrumar pentru medici și studenți, cât și 
lectură pentru părinții ce caută răspunsuri sincere la 
întrebările privind vaccinurile și sănătatea copiilor. 
După unii, pusă în categoria subiectelor ce tratează 
„teorii ale conspirației”, acest lucru este departe de 
intenția autoarei. Volumul conține informații „greu de 
crezut”, dar asta datorită lipsei de informare și/sau 
dezinformării noastre continue de-a lungul anilor.  Din 
carte aflăm despre „ o nouă patologie pediatrică”, 
ce include boli grave apărute la copii, boli cu cauză 
de apariție (etiologie) „necunoscută”, mai corect ar 
fi: ne-recunoscută. De asemenea, ne convingem 
de efectul vaccinării asupra sistemului imun al co-
piilor. Există o legătură de cauzalitate între diverse 
vaccinuri și boli precum: paralizii, ADHD, autism, 
leucemie, cancer, encefalite, astm bronșic, diabet 
zaharat, Sindromul morții subite la sugar, etc.? Sunt 
vaccinurile obligatorii? Ce alternative la vaccinare 
avem? Răspunsuri la aceste întrebări găsim tot în 
volumul doamnei doctor Todea-Gross. Ca să facem 
și o scurtă trecere în revistă a conținutului volumului 
prezentat, iată câteva elemente esențiale: Capitolul I 
„Sistemul imun sănătos și dezechilibrul provocat de 
vaccinuri”. Capitolul II „Cum au dispărut epidemiile 
în lume. Apariția primelor vaccinuri: prevenție sau 
experiment?”

urmare în pagina 2

1.  Axiomă a profesiei medicale: din latină, în-
seamnă – ,,în primul rând, să nu faci rău.”

2. www.pentruviatacluj.ro
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Celălalt… Ca iCoană

„Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele 
lui Irod împăratul, iată magii de la Răsărit au venit în 
Ierusalim, întrebând: unde este împăratul iudeilor, Cel 
care S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui 
şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind împăratul 
Irod, s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el; şi 
adunând pe toate căpeteniile preoţilor şi cărturarii po-
porului, i-a întrebat: unde trebuie să Se nască Hristos? 
Iar ei i-au răspuns: în Betleemul din Iudeea, căci aşa 
este scris prin proorocul: şi tu, Betleeme, din pământul 
lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic dintre căpe-
teniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Povăţuitorul, care 
va paşte poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în 
ascuns pe magi şi a aflat de la ei lămurit în ce vreme 
s-a arătat steaua. Şi, trimiţându-i la Betleem, le-a zis: 
mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, 
dacă-L veţi afla, să mă vestiţi şi pe mine, ca să vin şi 
eu să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe împărat, au 
plecat şi iată steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, 
mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasu-
pra, unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, s-au 
bucurat cu bucurie foarte mare. Şi intrând în casă şi 
văzând pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, s-au 
aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat Lui; apoi, 
deschizându-şi visteriile lor, I-au adus daruri: aur, tă-
mâie şi smirnă. Dar, primind înştiinţare prin vis să nu 
se întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.”

25 decembrie – Marţi – Naşterea Domnului 
(Crăciunul) – Sf. Ev. Matei 2, 1-12 

Primum non nocere
continuare din pagina 1

Capitolul III „Reacții adverse, boli și complicații 
postvaccinale”, unde bolile sunt tratate pe ca-
tegorii: alergice, autoimune, neurologice, ma-
ligne și tot din acest capitol aflăm care este 
efectul asupra sănătății copilului a otrăvii din 
vaccinuri: adjuvanți precum mercur, aluminiu 
ș.a. Capitolul IV „Vaccinuri vechi și noi. Bolile 
pe care nu le previn”, unde autoarea tratează 
fiecare boală în parte și vaccinul ce ar trebui să 
prevină boala respectivă, vaccinuri precum cel 
diftero-tetano-pertussis, rujeolic-urlian-rubeolic, 
antituberculos, gripal, împotriva rotavirusului etc. 
În Capitolul V, intitulat „Ce soluții avem” ni se 
oferă câteva îndrumări utile, pe care vă las să le 
descoperiți dumneavoastră. Anexa ne lămurește 
cum se poate refuza vaccinarea copiilor, având 
temeiuri legale pentru aceasta, ele nefiind obli-
gatorii. Tot aici avem un model de cerere către 
Direcția de Sănătate Publică, precum și câteva 
răspunsuri de la DSP-uri din țară, cât și de la 
I.S.J. București. Nu-mi rămâne decât să vă urez: 
Lectură cu folos duhovnicesc!

Radu Buțu 
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Vindecarea vine din credință
„Vezi! Credința ta te-a mântuit.” (Luca 18, 42)

Mântuitorul mergea pe ultimul Său drum spre 
Ierusalim înainte de Sfintele Sale pătimiri.

Un drum ocolit, deoarece samarinenii n-au 
vrut să-L primească în teritoriul lor, l-a parcurs 

Mântuitorul pe valea Iordanului, de unde S-a suit 
la Ierusalim. 

Ierihonul sau „orașul palmierilor” era la 25 km 
de Ierusalim, fiind primul oraș cucerit de evrei, 
sub conducerea lui Iosua. Aici vindecă Mântui-
torul Hristos pe Bartimeu, orbul, apoi pe Zaheu 
vameșul de patima iubirii de averi. Tot de Ierihon 
se leagă cunoscuta parabolă a „samarineanu-
lui milostiv.” Sărmanul orb cerșea lângă drum, 
trăind din mila semenilor săi. Ce nu a înțeles 
mulțimea, a înțeles orbul când inima i s-a umplut 
de o lumină ce vine de sus, care l-a făcut să ne 
descopere o mărturisire de credință când a spus: 
„Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine.” „Fiul 
lui David” înseamnă Mesia (în greacă Hristos), 

Unsul Domnului, Mântuitorul așteptat de omenire 
și propovăduit de proroci. 

Orbul este un om plin de credință, iar aceasta 
vine din „auzire”, căci orbul auzise de Hristos și 
de minunile Sale. Asemenea lui Petru, nu „trup și 
sânge” i-a descoperit aceasta, ci credința sa i-a 
descoperit mesianitatea lui Iisus. Înainte de strigă-
tele pruncilor de la Ierusalim: „Osana Fiului lui Da-

vid”, auzim această aclamație mesianică 
a acestui prunc duhovnicesc. Datorită 
credinței primește ceea ce-și dorește: 
„Vezi! Credința ta te-a mântuit.”

Odată cu vederea, a primit și mântu-
irea, așa ne spune „Diatessaron-ul” lui 
Tațian (Evanghelia din patru (elemente) 
– circa 160-175): „Ce vrei să-ți fac?”, a 
întrebat Iisus, „Doamne, să Te văd!”, a 
răspuns orbul. Nu-și dorea doar vede-
rea, ci voia să-L vadă și pe Iisus. Așa a 
văzut lumina zilei, dar mai ales Lumina 
lumii. Cu ochii duhovnicești L-a văzut 
pe Iisus, cum nu puteau să-L vadă cei 
ce aveau ochii trupești sănătoși. L-a 

văzut cum nimeni din mulțime nu L-a mai văzut. 
L-a văzut cum L-a văzut și Zaheu vameșul, care 
a devenit Zaheu ucenicul. 

Dacă ne dorim și noi să-L vedem pe Hristos, 
atunci să-L vedem cum L-au văzut aceștia, dacă 
nu reușim aceasta, ne asemănăm mulțimii care 
se înghesuia în jurul Său fără să-L vadă și fără 
să-L audă cu adevărat. El trece și azi pe lângă 
noi și așteaptă să-L strigăm cum a făcut-o orbul. 
Poate nu putem s-o facem din cauza zgomotului 
mulțimii.

Trece și ne întreabă pe noi, cei orbi, „Ce 
voiești să-ți fac?” Rămâne doar să dăm răspun-
sul: „Doamne, să Te văd!”

Părintele Marius Olivian Tănasie

2 decembrie – Duminică – Sf. Prooroc avacum; Sf. 
Muceniţă Miropi; Sf. Solomon, arhiep. Efesului 

(Dezlegare la peşte) – Duminica a XXXI-a după Rusalii 
(Vindecarea orbului din Ierihon) – Sf. Ev. luca 18, 35-43

„Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea 
care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: 
Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu 
mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l adu-
că la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a 
zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot 
poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.”
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Ce mult ne-a purtat de grijă
Dumnezeu cel Preamărit:
Teritoriul românesc
Cu mulţi sfinţi l-a dăruit.

Cei mai mulţi autohtoni,
Alţii veniţi de departe
Să ne fie-ndrumători
Şi de sprijin s-avem parte.

Noi le mulţumim fierbinte
Plăcuţilor lui Dumnezeu
Nădăjduind că pentru noi
Vor fi rugători mereu.

Părinte Sfinte Nicodime,
Făcătorule de minuni,
În Prilep tu te-ai născut (1320)
Dintr-un vestit neam de aromâni.

Ai fost înzestrat de mic
Cu o minte ascuţită,
Isteţimea împletind
Cu-o viaţă neprihănită.

Sfintele Scripturi învăţând
Te rugai cu stăruinţă
Domnului Iisus, dorind
Să Îi slujeşti cu credinţă.

Te-ai lepădat de avere
Şi de slava cea deşartă
Şi-ai ales ca mângâiere
Comoara cea nestricată.

În haine sărăcăcioase,
În ascuns tu ai plecat
Din cămările luxoase
În Sfântul Munte la-nchinat.

După doar trei ani de zile
În Athos, te-ai învrednicit
Şi-ntr-o sfântă mănăstire
Călugăr ai devenit.

Fiind profund cunoscător
Învăţăturilor de sus,
Smerit, blând, evlavios
Repede diacon ai ajuns.

Apoi, al Lavrei cârmuitor
Şi stareţ al Mănăstirii Hilandar,
Monahilor îndrumător,
Nicodime, primitorule de Har!

Plin de dragoste fierbinte
Pentru poporul tău iubit,
Împăcarea cu scaunul patriarhal din Constantinopol
A Bisericii sârbeşti, ai mijlocit.

Tu ascultare ai făcut
Când cneazul Lazăr te-a rugat.
Te-ai supus de la început
Şi-n ţară te-ai înapoiat.

Ai părăsit Sfântul Munte
Şi venind cu drag la ai tăi,
Vestea despre-a ta evlavie
S-a răspândit printre ei.

Preoţii şi credincioşii sârbi
Vrând să te pună patriarh,
Prin cunoscuta-ţi modestie,
Cu respect i-ai refuzat.

În vremea domniei lui Vlaicu,
Haina întinzând-o, peste Dunăre-ai trecut (1364)
Şi să ridici o mănăstire
La Vodiţa ai început.

Cu o bună rânduială
În prima ta ctitorie,
Ai lăsat ucenic destoinic,
Pe Agaton, stareţ să fie.

Tu ai plecat prin munţi, căutând
Şi ai găsit loc preafrumos,
Călăuzit de Duhul Sfânt,
Unde apa Tismanei cade zgomotos.

Ai izgonit balaurul 
Din peştera întunecoasă
Printr-o credinţă fierbinte...
Şi ţi-ai făcut ţie „casă”.

Patruzeci de zile-ai petrecut
În continuă rugăciune.
Domnul ţi-a descoperit
Locul de închinăciune.

Trei zile şi trei nopţi ai stat în loc
Pe-o piatră în rugă plângând.
O lumină ca un stâlp de foc
Te-a cuprins de la cer pân’la pământ.

Cu lacrimi de bucurie
Domnului I-ai mulţumit
Că pentru sfânta aşezare,
Loc minunat a pregătit.

Şi trainica Mănăstire
În scurt timp aţi ridicat.
Rugăciuni neîntrerupte
Către Domnul aţi înălţat.

S-au strâns curând în jurul tău
Din ce în ce mai mulţi novici
Şi-ai slujit lui Dumnezeu
Împreună cu-ai tăi ucenici.

După a Athosului rânduială
Ai fost un blând îndrumător
Pentru viaţa monahală,
Creştinilor ocrotitor.

De mari daruri te-ai învrednicit
Că prin sfinţenia vieţii tale
Duhurile necurate-ai izgonit
Şi pe mulţi ai întors pe cale.

Chiar împăratul Sigismund
Cerând la tine îndurare
Pentru fiica lui chinuită de duhul
Necurat, a primit ea vindecare.

Văzându-şi fiica izbăvită,
Sigismund te-a ascultat.
Cu lacrimi de recunoştinţă
Prin apa botezului s-a luminat.

Sigismund şi Mircea s-au mirat
C-ai depăşit legile firii,
Când flăcările nu te-au vătămat
Pe tine cel plin de Harul dumnezeirii.

Prin scrieri ai comunicat
Cu Patriarhul bulgarilor
Dornic să fii informat
Despre secta bogomililor,

Ce trecuseră-n Ţara Românească
Bântuind-o-n lung şi-n lat.
Prin a ta învăţătură
Misiunea le-ai anihilat.

Apostoli ai dreptei credinţe 
Erau toţi cei din obştea ta
Că i-ai învăţat cu blândeţe
Cum să-şi păstreze credinţa.

Ajungând la bătrâneţe
Şi fiind de înger înştiinţat
De trecerea la cele veşnice,
Ai coborât din peşteră, la închinat.

Ai înălţat cu ucenicii
Cântări de slavă Pruncului Iisus
A doua zi, pe 26 decembrie (1406),
Ai plecat la Cel-de-Sus.

Iar sfintele tale moaşte
Izvorâtoare de bun miros,
Chiar de-s puse în loc tainic,
Creştinilor ortodocşi sunt de folos,

Rămânând un singur deget
Urmaşilor spre mărturie.
Domnitorii Vlaicu, Radu, Dan şi Mircea
Te-au preţuit şi sprijinit sub a lor domnie.

Ne-ai lăsat în limba slavonă
Sfinte Nicodime, scris cu a ta mână
„Tetravanghelul lui Nicodim de la Tismana”,
Comoară pentru ortodoxia română.

Şi cele mai vestite aşezăminte
Din cele întemeiate de tine, cu bun scop,
Mărturii ce n-au nevoie de cuvinte:
Vodiţa, Tismana, Vişina, Prislop.

Sfinte Părinte Nicodime,
Îi mulţumim lui Dumnezeu,
Că te-a adus pe-a noastre plaiuri,
Îndrumător şi pavăză mereu!

Dumitra Groza

Preacuviosul Părinte Nicodim cel Sfinţit de la Tismana
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De la gârbovenia sufletului la Hristos

„Zavistia este maica uciderii și decât preades-
frânarea este mai rea.” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Niciodată Mântuitorul Iisus Hristos nu a mustrat pe 
păcătoși așa de aspru ca pe cărturari, pe farisei și pe 
legiuitorii fățarnici și plini de zavistie.

Când un păcătos se întorcea la pocăință cu toată 
inima, cu mare bucurie și dragoste îi primea. Iar când cei 
zavistnici Îl acuzau că umblă cu păcătoșii și stă cu ei la 
masă, le spunea: „N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe 
cei păcătoși la pocăință.” (Matei 9, 
13) sau: „N-au trebuință de doctor 
cei sănătoși, ci cei bolnavi.” (Matei 
9, 12) 

Acestea le spunea pentru că a 
văzut Fiul lui Dumnezeu în inima 
lor cele mai cumplite patimi: mân-
dria, zavistia, ura, viclenia, slava 
deșartă, fățărnicia și altele ase-
menea acestora. Despre zavistie 
spun Sfinții Părinți că este „naștere 
a diavolului”, mai rea decât însuși 
diavolul. Zavistia a făcut pe Cain 
să-și ucidă fratele, pe Saul să-l 
urască pe David pentru că a ucis 
pe Goliat Filisteanul, pe Isav să-și 
urască pe fratele său, Iacov. Spu-
ne Sf. Ioan Gură de Aur: „Măcar 
semn de va face cineva, măcar 
feciorie de ar avea, măcar post sau culcare pe jos și 
pentru faptele sale cele bune de ar ajunge la îngeri, dacă 
va avea această boală a zavistiei, va fi mai necurat decât 
toți.” Această necurată și blestemată patimă a zavistiei 
o descoperă Mântuitorul în inima mai marelui sinagogii, 
după vindecarea femeii gârbove când îi spune acestuia: 
„Fățarnicilor, fiecare din voi nu-și dezleagă sâmbăta boul 
sau asinul său de la iesle și-l duce să-l adape? Dar pe 
această fiică a lui Avraam, pe care a legat-o satana de 
optsprezece ani, nu se cădea a o dezlega din legătura 
aceasta în ziua sâmbetei?” (Luca 13, 15-16)

Iisus vindecase femeia ce stătuse cu ochii plecați în 
jos vreme de 18 ani, deși omul este ființa ce trebuie să 
privească în sus. Omul trebuie să privească la cer ca să-și 
aducă aminte că nu a fost zidit pentru pământ, ci ca să 
devină locuitor al cerului. Ea ajunsese să privească doar 

în pământ, trăind de 18 ani în „legătura satanei”. Venise la 
sinagogă, locul unde se rugau evreii să asculte Cuvântul 
lui Dumnezeu, într-o zi de sâmbătă, iar Hristos a făcut-o 
să privească în sus.

Toate răutățile și gândurile iudeilor cele ascunse s-au 
răscolit atunci în ei. Dar n-au avut curaj să-L înfrunte. S-au 
adresat oamenilor: „Șase zile sunt în care trebuie să se 
lucreze, așadar în ele veniți și vă vindecați, dar nu în ziua 
sâmbetei.” (Luca 13, 14) Socoteau ei că s-a făcut un lucru 
rău, căci s-a încălcat Legea și ziua Sâmbetei. Mintea lor 
strâmbă a strâmbat și ce făcuse Domnul bine, sau cum 
spunea Părintele Arsenie Boca: „În mintea strâmbă și lu-
crul drept se strâmbă.” Hristos are autoritatea de a opera 
această schimbare pentru că este „Domn al sâmbetei.” 

Noi, creștinii, nu sărbătorim sâmbăta ca zi de odihnă, ci 
duminica, ziua Domnului, ea este „ziua întâi”, cu ea înce-
pem săptămâna, în ea participăm la Sfânta Liturghie, este 
ziua soarelui, zi în care a apărut lumina. O numim și ziua a 
opta, deși săptămâna are 7 zile, pentru că ea transcende 
săptămâna, este fereastra noastră spre veșnicie. În ea 
trebuie să împlinim binele, o zi în care nu ne ocupăm de 
cele pământești, ci de cele duhovnicești. În ea împlinim 
lucrul lui Dumnezeu, ne odihnim de lucrurile lumești, în 
ea învățăm să fugim de păcate.

Iar pericopa aceasta ne îndeamnă să fugim de za-
vistie, care ne robește și ne omoară sufletele. Așa ne 
rugăm Bunului Dumnezeu să ne izbăvească de cele două 
preacum plite patimi, zavistia și fățărnicia, care „gârbovesc” 
sufletele noastre și să ne îndrepte spre Hristos. 

Părintele Marius Olivian Tănasie

9 decembrie – Duminică – Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf. 
ana; Sf. Proorociţă ana (Dezlegare la peşte) – Duminica a XXVII-a 
după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) – Sf. Ev. luca 13, 10-17
„În vremea aceea Iisus învăţa, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Şi iată era acolo o femeie care avea, de optsprezece ani, 

un duh de slăbiciune, şi care era gârbovă de nu se putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o şi i-a 
zis: femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi şi-a pus mâinile peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început să slăvească pe 
Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul şi a grăit poporului: 
şase zile sunt în care trebuie să lucreze omul; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, şi nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a 
răspuns şi a zis: făţarnicilor, fiecare dintre voi nu-şi dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau asinul de la iesle şi nu-l duce să-l 
adape? Dar această femeie, care este fiica lui Avraam şi pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea, oare, 
să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, iar poporul 
întreg se bucura de toate faptele măreţe săvârşite de Dânsul.”
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Când ești copil
Când ești copil, cerul e mai aproape 
Când ești copil, săruți pământul cu frumusețea jocului
și cauți spre nori să-nțelegi
taina schimbării lor.
Când ești copil, nu ești atent
că timpul trece
pentru că știi să privești
pomi înmugurind.
când ești copil, știi să săruți cuminte
și să găsești bucuria în toate,
știi să înțelegi 
ceea ce nu înțeleg cei mari,
pentru că ești curat.
Poți fi copil chiar și atunci
când căruntețea te-acoperă
și genele așteaptă cu-nfrigurare 
adormirea.

Păhărelul cu nectar
de 
Monica 
Buțu

Știm cu toții că prichindeii pot născoci cu inocența lor 
cele mai năstrușnice lucruri. 

Avem mai jos câteva scrisori trimise de copii lui Dumne-
zeu, scrisori pe care profesorii lor le-au expus pe Internet 
spre deliciul tuturor.

16) Dragă Dumnezeule,

Dacă ne întoarcem în altă viață preschimbați în altceva, 
te rog mult să nu mă faci Jennifer Horton pentru că nu pot 
s-o sufăr. (Denise – 8 ani)

17) Dragă Dumnezeule,

Îți mulțumesc pentru frățiorul pe care mi l-ai trimis, dar 
eu mă rugasem pentru un cățeluș. (Joyce – 6 ani)

18) Dragă Dumnezeule,

De ce noi vorbim cu tine, dacă tu nu vorbești cu noi? 
(Andrew – 8 ani)

19) Dragă Dumnezeule,

Ce ai vrut să spui atunci când ai scris în Biblie că 
ești un Dumnezeu gelos? Am crezut că tu ai tot ce vrei. 
(Jane – 7 ani)

20) Dragă Dumnezeule,

Cine a desenat hotarele țărilor, că mie nu-mi ies nici-
odată bine?! (David – 7 ani) 

21) Dragă Dumnezeule,

Tu chiar ești invizibil sau este doar o scamatorie? 
(Lucy – 6 ani)

22) Dragă Dumnezeule,

Te rog să-mi trimiți și mie un ponei. Nu ți-am cerut 
niciodată nimic, pe cuvânt, poți să verifici în lista ta. 
(Louise – 6 ani)

23) Dragă Dumnezeule,

Tu chiar ai vorbit serios când ai spus „să te porți cu 
ceilalți tot așa cum se poartă și ei cu tine”? Pentru că 
dacă este așa, ... am să-l aranjez eu pe fratele meu! 
(Darla – 7 ani)

24) Dragă Dumnezeule,

La școală ne-au explicat tot ce faci tu, dar când pleci 
în vacanță, cine face toate astea în locul tău? (Charles 
– 6 ani)

25) Dragă Dumnezeule,

Când am fost în vacanță cu părinții, a plouat tot timpul 
și tata a fost foarte nervos din cauza asta. El a zis niște 
lucruri urâte despre tine... niște lucruri pe care oamenii nu 
ar trebui să le spună, dar sper că n-o să-i faci nimic rău. 
Prietenul tău... (dar nu-ți spun cum mă cheamă!)

Scrisori de la copii pentru Dumnezeu (II)
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„Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare şi a poftit pe mulţi; şi a trimis 
el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar toţi 
au început să-şi ceară iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat un 
ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci perechi de 
boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am luat femeie, şi pentru aceasta 
nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, 
stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă în pieţele şi uliţele oraşului: şi săracii, şi be-
tegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici. Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai 
poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor: ieşi la drumuri şi la garduri şi 
sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun: niciunul din oamenii aceia care 
au fost poftiţi nu va gusta din cina mea.„

Trebuie să fim meseni 
cu Domnul Hristos

„Veniți, că iată acum toate sunt gata.” 
(Luca 14, 17)

Un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel spune: 
„Chemarea lui Dumnezeu este veșnică, mai 
înainte de facerea lumii.” Despre chemarea lui 
Dumnezeu vorbește și pilda evanghelică din 
această duminică și prin ea trebuie să înțelegem 
o strigare tainică din partea lui Dumnezeu, prin 
care cheamă sufletele să vină la El. Chemarea 
lui Dumnezeu este de multe feluri, iar vechimea 
ei este veșnică, Dumnezeu nu va înceta nicioda-
tă a chema la El pe aleșii Săi. Așa a chemat pe 
Noe căruia i-a poruncit să facă o corabie pentru 
a se salva de la potop, așa a chemat pe Avraam, 
pe Moise, pe poporul lui Israel, așa a chemat pe 
David și pe sfinții proroci. 

La plinirea vremii a venit Mântuitorul Hristos, 
Care a chemat pe Apostoli. Mijloacele sunt diferite 
și doar de Dumnezeu știute și alese, chemarea 
se face prin Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, prin 
Evanghelie, prin mijlocirea creaturilor Lui, prin 
aleșii Săi. 

În Sfânta Evanghelie din duminica aceasta, 
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, ne cheamă pe toți 
la Cina Sa cea mare. Aici este ospățul credinței 
adevărate. La chemarea aceasta nu trebuie să 
ne împotrivim niciunul, nici să părăsim Biseri-
ca Ortodoxă, mama noastră care ne hrănește 
din Învățătura credinței. Ne cheamă la ospățul 

pocăinței, la masa mântuirii. Nu trebuie să amâ-
năm pocăința, spovedania, rugăciunea, miloste-
nia, Sfânta Împărtășanie, grija de suflet, căci în 
ceasul la care nu gândim, Fiul Omului va veni. Ne 
cheamă la ospățul Sfintei Liturghii, auzim toaca și 
clopotele, vedem preoți mergând la slujire, dar noi 
ne-am cumpărat țarini, perechi de boi, ne-am luat 
femeie sau ne motivăm în alte moduri absența. 
Împărăția la care suntem chemați este asemenea 
unei cine mari, prilej de bucurie, ospăț. 

Cel cu credință gustă bucuria și are părtășie 
la ospăț. Dar până la credință întâmpinăm piedici 
în fața cărora trebuie să manifestăm determinare, 
hotărâre. Numai așa putem înainta și așa ajun-
gem unde dorește Domnul Hristos, din putere în 
putere. Vom ajunge la ospățul dreptății, al frăției, 
al iubirii și al păcii, la un ospăț pe care Domnul 
îl dorește după chipul celui din ceruri. Așa ne 
împreunăm cu Hristos în cea mai sfântă și mai 
prețioasă hrană pe care El Însuși a pus-o la în-
demâna tuturor: Trupul și Sângele Său, pe care, 
primindu-le, devenim „hristofori”, adică purtători 
de Hristos în noi. 

Așa cerem în rugăciunea de după Împărtășanie: 
„Intră în alcătuirea mădularelor mele, în rărunchi și în 
inimă, arde spinii tuturor păcatelor mele, curățește-mă, 
spală-mă, mă îndreptează, îmbunătățește-mă, 
înțelepțește-mă și mă luminează. Arată-mă sălaș 
numai al Duhului Tău și să nu mai fiu sălaș păcatului, 
ci Ție casă prin primirea Împărtășaniei.”

Așa înaintăm în bucurie, lăsând păcatul, căin-
du-ne, venind la Cina Domnului la Sfânta Biserică, 
așa vom fi fericiți și mulțumiți și aici pe pământ și 
în ceruri cu îngerii, cu sfinții, cu Însuși Mântuitorul 
Hristos în vecii vecilor.

Părintele Marius Olivian Tănasie

16 decembrie – Duminică – Sf. Prooroc agheu; Sf. 
Mucenic Marin; Sf. Teofana, împărăteasa (Dezlegare 

la peşte) – Duminica a XXVIII-a după Rusalii (Pilda 
celor poftiţi la Cină) – Sf. Ev. luca 14, 16-24
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Prima mitropolie în Oltenia a fost înfiinţată în anul 
1370, pentru că poporul „se întâmpla să fie mult, ba 
aproape nenumărat, nefiind de-ajuns doar un singur 
arhiereu la un popor atât de mare ca să-l întărească 
duhovniceşte, să-l păzească şi să-l povăţuiască pe 
calea mântuirii”. Aceasta a avut titulatura de Mitropolia 
Severinului şi a fost cârmuită de ierarhi vrednici. Va fi 
desfiinţată la scurt timp, mai exact după 1403, cel mai 
târziu în 1419.

Deşi în Oltenia a existat aproape întotdeauna un 
scaun vlădicesc, mai exact Episcopia Râmnicului Noul 
Severin, se simţea nevoia reînfiinţării unei mitropolii 
oltene. Uneori scaunul vlădicesc şi-a avut reşedinţa în 
Craiova. Aşa se face că în 1850, Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica a fost instalat ca Episcop al Râmnicului la 
Craiova, deoarece reşedinţa din Râmnic era distrusă, în 
urma unui incendiu ce distrusese mai mult de jumătate 
din oraş. Acesta îşi va avea reşedinţa în Cetatea Băniei 
până în 1954.

După ce Biserica Ortodoxă Română şi-a câştigat 
autonomia, de mai multe ori s-a propus înfiinţarea unei 
mitropolii în Oltenia cu sediul la Craiova şi ridicarea Mi-
tropolitului Ungrovlahiei la demnitatea de Patriarh, aşa 
cum s-a întâmplat şi la începutul anului 1882 în Camera 
Deputaţilor.

În anul 1939, prim-ministrul României, Constantin Ar-
getoianu, având sprijinul patriarhului Nicodim Munteanu, 
a emis un decret-lege, ce a fost aprobat şi de regele Carol 
al II-lea la 7 noiembrie, prin care se înfiinţa Mitropolia 
Olteniei, Râmnicului şi Severinului. Printre motivaţiile 
aduse în favoarea creării unei mitropolii la Craiova se 
aducea şi acela că populaţia din această zonă ajunsese 
la 1,5 milioane de credincioşi. Pe de altă parte, s-a dorit a 
se da satisfacţie şi solicitărilor a numeroase personalităţi 
de seamă ale vieţii sociale, culturale şi economice din 
Oltenia, care susţinuseră cu tărie ideea înfiinţării unei 
Mitropolii cu sediul la Craiova. 

Pentru a înlesni aprobarea proiectului, se preciza 
în amintitul referat că înfiinţarea Mitropoliei Olteniei nu 
necesită prea mari cheltuieli suplimentare de la bugetul 
statului, „plata personalului Arhiepiscopiei Craiovei fiind 
asigurată prin prevederile bugetului în curs, personalul 
Episcopiei Râmnicului-Noul Severin trecând în întregime 
la noua Arhiepiscopie a Craiovei”.

Eparhia Râmnicului a fost desfiinţată la 1 noiembrie 
în acel an, deşi au existat multe voci care nu au fost de 
acord cu acest demers. Noua mitropolie şi-a stabilit reşe-
dinţa în oraşul Craiovei, fiindcă se considera a fi cel mai 
mare oraş din regiune. Totodată se înfiinţă Arhiepiscopia 
Craiovei, ce îşi întindea jurisdicţia asupra judeţelor Dolj, 
Gorj, Vâlcea, Romanaţi şi Mehedinţi. Sufragană a noii 
mitropolii devenea şi Episcopia Argeşului. Arhiepiscopul 
Craiovei era totodată şi Mitropolit al Olteniei. Catedrala 
chiriarhală devenea Biserica „Sfântul Dumitru” din Cra-
iova. În articolul 2 al Decretului-lege se specifica faptul 
că mitropolitul va fi secondat de un arhiereu-vicar ce va 
purta titlul de „Râmniceanul”. Personalul, bunurile, clădi-
rile şi terenurile deţinute de Eparhia Râmnicului au trecut 
în patrimoniul nou-înfiinţatei mitropolii. Nifon Criveanul, 
ce avea din 1934 calitatea de arhiereu-vicar al Episco-

piei Râmnicului-Noul Severin, a fost ales Arhiepiscop al 
Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Fiindcă nu era un ierarh 
tolerat de regimul comunist, dar şi fiindcă preoţii şi cre-
dincioşii vâlceni depuseseră nenumărate memorii în care 
cereau reînfiinţarea scaunului vlădicesc de la Vâlcea, în 
20 aprilie 1945 se desfiinţează atât Mitropolia Olteniei, 
cât şi Arhiepiscopia Craiovei. În acel an se reînfiinţează 
Episcopia Râmnicului. 

În anul 1947, se reînfiinţează totuşi Arhiepiscopia 
Craiovei, deşi mai mult cu titlul de încercare, ce îşi avea 
jurisdicţia asupra judeţelor Dolj, Gorj şi Mehedinţi. Titular 
al acesteia devine Firmilian Marina. Sfântul Sinod, dând 
curs cererilor venite de la profesorii nou-înfiinţatei univer-
sităţi din Craiova şi constatând că este nevoie de o unitate 
administrativă bisericească pentru această regiune, s-a 
hotărât ridicarea Arhiepiscopiei Craiovei la rangul de 
Mitropolie a Olteniei, şi a Înalt Preasfinţitului Firmilian la 
rangul de mitropolit, în anul 1949. Sub jurisdicţia aces-
teia a intrat şi Episcopia Râmnicului şi Argeşului, ce era 
păstorită de Prea Sfinţitul Iosif Gafton.

Până în anul 1972, destinele vieţii bisericeşti din Ol-
tenia vor fi legate de mitropolitul Firmilian Marina. După 
moartea acestuia, timp de 4 ani şi jumătate, Oltenia va 
fi cârmuită de mitropolitul Teoctist Arăpaşu ce venise de 
la Arad şi care va ajunge în 1977 Mitropolit al Moldovei, 
iar în 1986 Patriarh al României. După el, mitropolit al 
Olteniei a fost ales în aprilie 1978 Nestor Vornicescu, 
care până în mai 2000 va fi liderul Mitropoliei din Oltenia. 
După ce va trece şi el la Domnul, Sfântul Sinod l-a ales 
pe Înalt Preasfinţitul Teofan Savu, ce era în acea perioadă 
episcop vicar-patriarhal. Timp de 8 ani, cât a păstorit, se 
va revigora viaţa bisericească în această regiune. După 
alegerea Î.P.S. Teofan în demnitatea de Arhiepiscop al 
Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, la 27 iulie 
2008 a fost ales pentru a ocupa scaunul de Arhiepiscop 
al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei Înalt Preasfinţitul 
Irineu Popa, ce deţinuse până atunci demnitatea de 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului. De atunci şi 
până în prezent, credincioşii din judeţele Dolj şi Gorj, 
care depind direct de Arhiepiscopia Craiovei, dar şi cei 
din celelalte eparhii, se bucură de cârmuirea Î.P.S. Irineu, 
ce se dovedeşte un teolog de renume internaţional, un 
bun chivernisitor şi un revigorator al vieţii monahale şi 
duhovniceşti.

Printre cei ce au îndeplinit ascultarea de arhierei şi 
episcopi-vicari ai Arhiepiscopiei Craiovei şi Mitropoliei 
Olteniei, trebuie amintiţi Nestor Vornicescu Severinea-
nul, viitor mitropolit al Olteniei, Damaschin Corvaru 
Severineanul, viitor episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, 
Nicodim Nicolăescu Gorjeanul, actualmente Episcop al 
Severinului şi Strehaiei, Gurie Georgiu Strehăianul, mai 
apoi Gorjeanul, actualmente Episcop al Devei şi Hune-
doarei. În momentul de faţă, postul de Episcop-Vicar al 
Arhiepiscopiei Craiovei este vacant.

 Astăzi, sufragane ale Mitropoliei Olteniei, pe lângă 
Arhiepiscopia Craiovei, mai sunt şi Arhiepiscopia Râmni-
cului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, dar şi Episcopia 
Slatinei şi Romanaţilor, ultimele 2 fiind înfiinţate în ultimii 
ani. 

Mădălin Trohonel

Mitropolia Olteniei – o continuitate necesară
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Hristos Se naşte, slăviţi-L, 
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L…!

La fel ca celelalte mari praznice împărăteşti, şi 
praznicul Naşterii Domnului este însoţit de zile de îna-
inte prăznuire şi după prăznuire, care au o importanţă 
deosebită. Zilele de înainte prăznuire ne pregătesc în 
primul rând sufleteşte pentru bucuria praznicului care 
urmează, „îndemnându-ne din vreme la împăcare unii 
cu alţii, la rugăciune, post, spovedanie şi milostenie. Iar 
zilele cele după prăznuire au rolul de a continua, de a 
prelungi clipele cele înălţătoare de suflet ale praznicului, 
pentru ca astfel bucuria Duhului Sfânt revărsată în inimile 
noastre prin sfintele slujbe, prin rugăciuni şi alese cântări, 
să nu se mai sfârşească în noi, ci să rămână permanent 
în sufletele noastre”, spune părintele Arhim. Ioanichie 
Bălan (Predici la Praznice Împărăteşti, Ed. Mănăstirea 
Sihăstria, 2008, p. 113). Sfânta noastră Biserică a rân-
duit ca în această duminică pregătitoare să se citească 
din Sfânta Evanghelie după Matei, cartea neamului sau 
genealogia după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, 
începând de la Avraam, chemat de Dumnezeu pentru a 
ridica din urmaşii lui un popor ales, în care Să-L trimită 
pe Fiul Său, arătând astfel că istoria acestui popor nu 
este altceva decât istoria pregătirii venirii Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos, pentru mântuirea întregii lumi. 
Sfintele Evanghelii ne prezintă două genealogii, una 
redată de Sfântul Evanghelist Matei, rânduită să se 
citească în această duminică pregătitoare şi alta care 

diferă de aceasta, redată de Sfântul Evanghelist Luca. 
Ele sunt deosebite în primul rând pentru că destinatarii 
celor două Evanghelii sut diferiţi, Sf. Apostol Matei scrie 
pentru creştinii proveniţi dintre iudei, în timp ce Sf. Luca 
scrie pentru neamuri şi el redă şirul neamurilor în mod 
ascendent până la Adam. 

Sfântul Evanghelist Matei grupează neamurile pre-
zentate în genealogia sa în trei grupe de câte patruspre-
zece neamuri. Privită cu atenţie se poate observa că 
Sf. Apostol Matei şi-a dat silinţa să scoată o împărţire 
simetrică. „Într-adevăr, din lista sa lipsesc destule nume, 
căci adeseori se sare de la strămoş la strănepot. Astfel, 
de pildă, între Fares şi Naason sunt date numai patru 
nume intermediare (v. 3-4); ori, este vorba de întreaga 
perioadă dintre epoca patriarhilor (Fares este fiul lui Iuda) 
şi Exod, adică de nu mai puţin de 430 de ani (Iş. 12, 
40; Ga. 3, 17). Între Salmon şi Iesei se dau numai două 
nume intermediare (v. 5), când este vorba, de fapt, de o 
perioadă de cel puţin 300 de ani…” (Pr. Prof. Dr. Vasile 
Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Ed. 
Teofania, 2001, p. 247). Acest lucru l-a realizat pentru 
două motive. În primul rând pentru a uşura memorarea, 
aşa-numitul „cadru mnemonic”, Evanghelia fiind folosită 
ca manual de cateheză, foloseşte tehnici care să uşure-
ze memorarea. În al doilea rând, „cadrul simbolic”, căci 
„în intenţia Sfântului Matei, de trei ori câte paisprezece 
neamuri, nu implică nicidecum o exactitate matematică, 
ci un simbolism destul de uşor de descifrat. Într-adevăr, 
numărul paisprezece este numărul lui David. 

Se ştie că literele ebraice (ca, de altfel, şi cele greceşti 

„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe 
Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe 
Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut 
pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din Rahav; Booz a născut pe Obed din Rut; Obed a născut pe Iesei, iar Iesei 
a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Ro-
boam; Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram, iar 
Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia 
a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii 
lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil; Salatiil a născut pe 
Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe 
Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; 
Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care S-a născut Iisus, care se cheamă 
Hristos. Deci, toate neamurile: de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri; de la David până la stră-
mutarea în Babilon, sunt patrusprezece neamuri; şi de la mutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece 
neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos, aşa a fost: după ce mama Sa, Maria, a fost logodită cu Iosif, şi fără să fi fost 
ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iar Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevoind să o 
vădească, a vrut s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: 
Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfânt. Ea va 
naşte Fiu şi-I vei pune numele: Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut, ca 
să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: Iată Fecioara va avea în pântece şi va naşte 
Fiu şi-i vor pune numele Emanuil, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deşteptat din somn, Iosif 
a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, 
Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.”

23 decembrie – Duminică – Sfinţii 10 Mucenici din Creta; 
Sf. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei şi Cuv. Naum 

(Dezlegare la peşte) – Duminica dinaintea Naşterii 
Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului) – 

Sf. Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului)
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Scrisoare către copilul meu (avortat)
Dragul meu copil,

Ieri s-au împlinit zece ani de când te port în suflet. Acum 
zece ani ţi-am oprit bătăile inimii. Eu, mama ta, cea care ţi-a 
dat viaţă, ţi-a şi luat-o. A trecut un deceniu şi încă sângele 
îmi îngheaţă şi îmi pierd răsuflarea de fiecare dată când aud 
cuvântul „avort”. Este un gol în mine ce nu poate fi umplut, 
un fior ce nu poate fi calmat, o durere ce nu va înceta vreo-
dată. Pentru mine, vei rămâne mereu un cântec neterminat, 
o floare ce nu a înflorit, un răsărit acoperit de ploaie. Chiar 
și în ultimele tale clipe de viaţă, m-am întrebat: „Oare este 
băiat sau fată?”

Această întrebare revine mereu în mintea mea, ca şi 
încercarea de a înlătura sunetele durerii cauzate de înde-
părtarea ta din pântecele şi din viaţa mea. Aş fi vrut să ştiu 
neapărat dacă am un băiat sau o fată… cu toate acestea, 
nu am îndrăznit să pun o asemenea întrebare „nedelicată” 
medicului care îmi zâmbea. În schimb, am rămas înfrântă şi 
îndurerată în timp ce bărbatul în alb mi-a luat mâna tremurân-
dă şi mi-a zis: Acum, nu-i aşa că eşti fericită că s-a terminat?” 
Cum stăteam acolo, în sângele, lacrimile şi sudoarea mea, 
puteam să le aud pe asistente vorbind despre colege, noile 
maşini şi haine. Pentru aceşti oameni, distrugerea vieţii tale 
era doar o problemă de serviciu – câștigau bani pentru a-și 
duce viața, distrugând alte vieți.

Pentru acei oameni din zona Philadelphiei, de acum zece 
ani, era doar o altă zi. Pentru mine, era cea mai îngrozitoare 
zi pe care am trăit-o.

Avortul – experienţa care destramă cel mai mult sufletul; 
experienţa cea mai teribilă, pe care am suferit-o până la 
vârsta de 18 ani, cu siguranţă cea mai dureroasă experienţă 
suferită de tine în cele trei luni scurte de viaţă.

În toţi aceşti ani, am încercat să trec peste. Acum, în timp 

ce ochii mi se umplu de lacrimi, realizez că nu se va întâmpla 
asta niciodată. Acea zi fatală de aprilie. Chiar în acea stare 
de deznădejde, ştiam că există alternative. Am fost doar 
prea speriată pentru a le lua în considerare. Fiind încă un 
copil, nu eram pregătită să fiu mamă. Ceea ce nu realizam 
era că deja eram. Ai devenit copilul meu încă din momentul 
conceperii, dragostea mea pentru tine a început odată cu 
viaţa ta şi cu toate că ea s-a sfârşit, sentimentele au rămas. 
Strigătele tale mute m-au trezit de multe ori din somn, de-a 
lungul anilor, culcându-mă în întuneric şi plângând pierderea 
copilului pe care l-am omorât. Au existat chiar momente în 
care m-am gândit să îmi pun capăt vieţii, aşa cum am făcut 
cu a ta. Au trecut zece ani, iar eu tot nu m-am iertat. Tu ai 
făcut asta? M-a iertat Dumnezeu pentru că am distrus o 
fiinţă creată de El?

Am avut multe coşmaruri de-a lungul anilor. Imaginile 
unui făt printre gunoaie mi-a tulburat gândurile. Mă trezeam 
plină de o sudoare rece, simţind din nou durerea atroce a 
acelei zile îndepărtate. Îmi amintesc suferinţa fizică puternică 
provocată de avort – însă acele zece minute de durere nu 
se compară cu cei zece ani prin care am trecut după el… 
Timp de mulţi ani, mi-am dorit cu ardoare să îţi scriu această 
scrisoare, dar de fiecare dată când încercam să-mi trans-
pun sentimentele în cuvinte… Poate această scrisoare are 
menirea de a-i ajuta pe alţii să evite calvarul pe care l-am 
cunoscut eu. Dacă această scrisoare împiedică măcar un 
avort, atunci ea și-a atins scopul. Dar, copilul meu, scopul 
principal al acestei scrisori este acela de a-ţi spune că te 
iubesc – oriunde ai fi. Şi că îmi pare rău.

Cu dragoste, 
Mami

După text Too Shea Productions, 
Laura’s drop in the ocean Alexandra Ştefania Nadane

http://vremurivechisinoi.blogspot.ro/ 

şi, în parte, şi cele latine) sunt folosite şi pentru notarea 
cifrelor: alef (prima literă din alfabetul ebraic) este 1; beth 
este 2; ghimel este 3; dalet este 4; he este 5; vav este 
6, etc. Bazaţi pe această dublă folosire a caracterelor 
alfabetului, cei vechi practicau gematria, care constă în 
calcularea valorii numerice a unui cuvânt sau nume şi 
căutarea unei semnificaţii simbolice a numărului astfel 
obţinut. Ori, prin gematrie, numele David este egal cu 
cifra 14… Vorbind de trei serii de câte 14 neamuri (v. 17), 
Sfântul Matei subliniază, de fapt, o dată mai mult (cf. v. 
1), că Iisus este „Fiul lui David”, adică Mesia” (ibidem, p. 
248). Înţelesul duhovnicesc al acestei împărţiri în trei are 
în vedere participarea Sf. Treimi, atât la crearea lumii, 
cât şi la recreerea ei, refacerea ei ca urmare a degradării 
suferite în urma păcatului. Particularitatea genealogiei se 
arată şi în aceea că are în cuprinsul ei şi câteva nume 
de femei, lucru neobişnuit la iudei, cu atât mai mult cu 
cât două dintre ele sunt păgâne, Rahav şi Rut, arătând 
prin aceasta că şi prin genealogia Sa omenească, Dom-
nul nostru Iisus Hristos aparţine nu numai iudeilor, ci şi 
neamurilor, rezultând din aceasta chemarea la mântuire, 
care este universală. 

Cea de-a doua parte din această pericopă descoperă 
taina Naşterii Domnului, din veac ascunsă şi de îngeri ne-
ştiută, căci „cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: 
Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a 
fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost 
crezut în lume, S-a înălţat întru slavă”, spune Sf. Apostol 

Pavel în I Cor. 3, 16. Ne arată că, deşi Sfânta Fecioară 
este logodită cu Iosif, acesta nu are nicio contribuţie în 
Naşterea Domnului, căci El nu Se naşte din sămânţă băr-
bătească, ci de la Duhul Sfânt. Iosif însuşi fiind om drept 
şi nevoind să o vădească, cugeta să o lase, în ascuns, 
pentru a nu o vădi, pentru a nu fi omorâtă cu pietre, aşa 
cum prevedea legea iudaică. 

Acesta este unul din motivele pentru care Maica 
Domnului a avut nevoie de un ocrotitor, pentru a părea 
în ochii oamenilor ca o familie. Un al doilea motiv este că 
Iosif era din seminţia lui Iuda şi din neamul lui David, aşa 
cum anunţaseră profeţiile, care se împlinesc întocmai în 
Naşterea Domnului. Iosif are rolul de slujitor al minunii 
Naşterii Domnului, de ocrotitor al evenimentelor care vor 
urma, datorită urii lui Irod, precum fuga şi întoarcerea în 
Egipt. Deşi aşteptată mii de ani, până ce a venit plinirea 
vremii, Naşterea Domnului nu a putut avea loc decât 
într-o peşteră de la marginea Betleemului, care servea 
drept adăpost pentru animale. La ai Săi El a venit, dar 
ai Săi nu L-au primit, va spune Evanghelistul. 

Nu ştiu dacă astăzi s-a schimbat ceva în atitudinea 
noastră, dacă noi am proceda altfel, dacă am fi deose-
biţi de cei de acum 2000 de ani. Un colind sună aşa de 
adevărat: „Copilule cu ochi senini, Tu vii din nou printre 
străini. Dar astăzi magii nu mai vin şi nici păstori să-Ți 
cânte lin…!” Fie ca Dumnezeu să rânduiască astfel încât 
noi să nu fim străini de El. Amin.

Părintele Gheorghe Ionașcu

Pagina pentru viață
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30 decembrie – Duminică – Sf. Muceniţă anisia; Cuv. 
Teodora din Cezareea; Cuv. leon, arhimandritul – 

Sf. Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt)

Ura lui Irod faţă de Domnul!

 Aşa cum în viaţa noastră pământească, unde lu-
crurile sunt amestecate şi bune şi rele, după bucurii 
urmează şi necazuri, uneltiri şi ispite, fie de la lume, 
fie de la trup sau de la diavol, tot la fel şi în viaţa pă-
mântească a Domnului, la puţin timp după naştere, 
Pruncul Sfânt şi Mama Sa aveau să cunoască prigoana 
şi uneltirea lui Irod, care sub chipul închinării, aşa cum 
le spusese magilor: „mergeţi şi cercetaţi cu de-amă-
nuntul despre Prunc şi, dacă-L veţi afla, să mă vestiţi 
şi pe mine, ca să vin şi eu să mă închin Lui”, căuta 
„Pruncul ca să-L omoare”, ca nu cumva Acesta să vină 
să ia împărăţia uzurpatorului Irod. „Cât de mult s-a 
bucurat Fecioara Maria de naşterea Pruncului Iisus, 
pe Care Îl purta cu atâta veselie în braţele sale!... Aşa 
magii au străbătut cale lungă, răbdând osteneală, sete, 
foame şi arşiţă, pentru a ajunge la ieslea Domnului 
unde s-au închinat cu bucurie mare foarte. Păstorii 
au lăsat şi ei grijile lor şi s-au dus la peşteră să vadă 
ce s-a făcut cuvântul vestit de înger. … Dar în scurtă 
vreme, bucuria ei (a Maicii Domnului) a fost tulburată 
de furia lui Irod. Tiranul s-a mâniat, ostaşii au plecat 
în Betleem, copiii s-au tăiat cu miile, sânii mamelor au 
început a se usca şi plânsul Rahilei se auzea departe 
în cetatea Rama. 

Fecioara cu Pruncul şi bătrânul Iosif au plecat şi ei 
noaptea cale lungă în Egipt. Fecioara a plecat, peştera 
s-a părăsit, păstorii s-au întors la oile lor, magii s-au 
dus şi ei pe ascuns în ţara lor, dar bucuriile Duhului 
Sfânt nu i-au părăsit. Ele s-au pogorât cu Fecioara în 
Egipt, s-au întors cu magii în ţări îndepărtate, au însoţit 
pe păstori la oile lor” (Arhim. Ioanichie Bălan, Predici la 
Praznice Împărăteşti, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2008, 
pp. 138-139). Încercările au venit şi asupra Domnului 
ca să ne încredinţeze de realitatea întrupării Sale, că 
era om cu adevărat. Se pogoară în Egipt, spune Sf. 
Teofilact, ca şi pe acela să-l sfinţească, aşa cum Ba-
bilonul a fost sfinţit prin magii care I s-au închinat. 

Irod arată nebunia omului care încearcă să biruias-
că sfatul şi rânduiala lui Dumnezeu, căci „dacă nu este 

Acesta de la Dumnezeu, de ce te temi? Iar de este de 
la Dumnezeu, cum vei duce Pruncul spre pierzare?”. 
Văzând că a fost înşelat de magi, Irod îşi varsă mânia 
asupra pruncilor nevinovaţi, care nu-i făcuseră nicio 
nedreptate. „Dar pentru care pricină a fost îngăduit 
să fie tăiaţi pruncii? Pentru ca să se arate răutatea lui 
Irod. Dar, poate vei zice: ”Dar ca să se arate răutatea 
aceluia, pentru aceasta au fost nedreptăţiţi pruncii?” 
Ascultă, dar: n-au fost nedreptăţiţi, ci au fost învredni-
ciţi cununilor, căci oricine pătimeşte aici vreun rău, sau 
spre dezlegarea păcatelor primeşte, sau spre adăugi-
rea cununilor; precum cu adevărat şi pruncii aceştia 
mai mult se vor încununa.” (Sf. Teofilact, Arhiepiscopul 
Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, Ed. 
Sophia şi Ed. Cartea Ortodoxă, 2007, p. 158). 

Desigur că mulţi, văzând că pedeapsa lui Dumne-
zeu asupra celor răi întârzie, rostesc cuvinte nedrepte 
şi judecăţi nesocotite asupra purtării de grijă a lui 
Dumnezeu, faţă de creaţia Sa: de ce nu intervine? de 
ce îngăduie? de ce?... Noi însă trebuie să avem în 
vedere că judecata lui Dumnezeu nu se desfăşoară 
numai aici, în această lume, ci fie aici, fie şi aici şi 
dincolo, fie numai dincolo, de aceea, cum spune Sf. 
Marcu Ascetul, când vezi pe cineva săvârşind nedrep-
tăţi că nu suferă rele, că nu are parte de necazuri în 
lumea aceasta, cunoaşte că judecata lui va fi fără milă 
dincolo. Astfel noi, cei care am greşit, să facem fapte 
de pocăinţă, să ne întoarcem la Dumnezeu prin viaţa 
noastră, cât încă se mai poate, căci viaţa de aici este 
timpul faptelor şi al întoarcerii către Dumnezeu, iar 
după moarte urmează judecata. 

Dar mânia lui Dumnezeu asupra lui Irod nu a în-
târziat să vină, căci „amarnic sfârşit a avut acest Irod, 
cu friguri şi cu boală de vintre şi cu mâncărimea şi 
umflarea picioarelor şi cu putrezirea ce naşte viermi 
a mădularului celui de ruşine, cu năduşeală şi cu 
tremurături, cu zvâcnituri ale mădularelor, şi aşa şi-a 
lepădat sufletul lui cel rău” (ibidem, p. 159), rămânând 
în istorie cunoscută ca „boala lui Irod”. Deci să luăm 
aminte la faptele noastre, ca să nu atragă asupra 
noastră mânia lui Dumnezeu!

Părintele Gheorghe Ionașcu

„După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, zicând: scoală-te, ia Pruncul şi pe 
mama Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo, până ce îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare. Iar 
el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe mama Sa şi s-au dus în Egipt: şi au stat acolo până la moartea lui 
Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul, care zice: din Egipt am chemat pe Fiul Meu. 
Iar când Irod a văzut că a fost înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a omorât pe toţi copiii, care 
erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a 
împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire şi ţipăt mult; 
Rahila plângea pe fiii săi şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul 
Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui 
Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iar el sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi au venit 
în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă 
acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileii. Și a venit şi a locuit în oraşul, care se numeşte Nazaret, 
ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean se va chema.”
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Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

Moare câte puțin

Ultimul fulg

„El, cel care devine sclavul obișnuinței
care urmează în fiecare zi aceleași traiectorii
care nu-și schimbă niciodată felul de a merge
care nu-și asumă riscuri și nu-și schimbă culoarea hainelor
care nu vorbește și nu trece prin ceva nou,
moare câte puțin. 

El, cel care evită pasiunea
care preferă negrul pe alb și punctele pe „i” unui vârtej 

de emoții, 
acele emoții care-ți fac ochii să strălucească, 
să transforme o încruntare într-un zâmbet,
să-ți facă inima să bată puternic când recunoaște greșeli 

și sentimente, 
moare câte puțin.
El, cel care nu face măcar o dată lucrurile pe dos,
care se simte nefericit în munca pe care o face
care nu riscă certul pentru incert
urmându-și un vis
ei, cei care nu-și permit măcar o dată în viață
să fugă de sfaturile bune
mor câte puțin.

El, cel care nu călătorește, nu citește,
nu-și deschide inima către muzică,
nu găsește harul ascuns în el însuși,
moare câte puțin.
El, cel care își distruge încet stima de sine,
care nu-și permite lui însuși să-i fie întinsă o mână de ajutor,
care petrece zile la rând plângându-se de propriul ghinion,
de ploaia care niciodată nu încetează,
moare câte puțin.
El, cel care abandonează un proiect înainte de a-l fi început,
care nu pune întrebări legate de lucruri despre care nu 

știe nimic,
care nu răspunde întrebărilor al căror răspuns îl cunoaște,
moare câte puțin.
Haideți să încercăm și să evităm moartea în doze mici, 
amintindu-ne că a fi viu cere un efort mult mai mare decât 
simplul fapt de a respira

Doar o răbdare arzătoare ne poate conduce
către câștigarea unei fericiri splendide.
Totul depinde de cum o trăim...

Dacă va fi să te înfierbânți, înfierbântă-te la soare. 
Dacă va fi să înșeli, înșeală-ți stomacul. 
Dacă va fi să plângi, plângi de bucurie. 
Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale. 
Dacă va fi să furi, fură o sărutare. 
Dacă va fi să pierzi, pierde-ți frica. 
Dacă va fi să simți foame, simte foame de iubire. 
Dacă va fi să dorești să fii fericit, dorește-ți în fiecare zi...”

un poem de Martha Medeiros

A fost odată, în căsuţa unui nor, în care mama 
zăpadă albea hăinuţele tuturor copiilor ei mici, 
mulţi şi drăgălaşi, un fulg de nea oleacă mai 
îndărătnic.

De fapt, nu era îndărătnic, ci doar foarte, 
foarte tulburat de gândul că, dacă o să apuce 
să facă un pas în afara căsuţei, nu o să poată 
să se mai întoarcă niciodată.

Fiindcă niciunul dintre fraţii săi, care chiuiau 
acum prin văzduh, în cele mai strălucitoare stra-
ie de sărbătoare, nu avea să revină acasă…

Mama zăpadă îi zicea mereu:
- Trebuie să te avânţi şi tu, dacă vrei să cu-

noşti bucuria de-a fi…
- Eu vreau să cunosc bucuria de a sta cu tine, 

răspundea atunci fulgul cel subţirel, pe care ni-
meni nu îl putea convinge că este extraordinar 
să ningi...

Dacă văzu că nu reuşeşte deloc să-l trimită 
în lume, mama zăpadă se gândi să consulte 
vântul:

- Uite, vântule, copilul ăsta al meu îmi dă de 
furcă...

- Sau poate că are inimioara cam slabă... zise 
vântul, a cărui asprime dispărea subit când se 
întâlnea cu Zăpada.

- Bine, bine, şi cum să-l ajut? întrebă ea.
M-am gândit că poate mi-l iei dumneata într-o 

zi şi-l înveţi să se bucure de zbor.
Dar vântul nu se lăsă înduplecat, fiindcă bu-

curia nu se învaţă.
Şi nici alegerea nu o poate face altcineva în 

locul tău.
- Mai lasă-l, zise cu glas huruit, de parcă ar fi 

fumat toată viaţa ascuns prin hornuri.
Încă nu i-a venit vremea să ia viaţa în piept.
Şi ea îl mai lăsă o zi, două, trei, până când 

se apropie primăvara şi fulgul îi zise:
- Cred că acum a venit vremea să fiu fericit.
Deşi zăpada suferea după fiecare copil care 

o părăsea, totuşi bucuria de a-i vedea împliniţi 
în menirea lor era de o mie de ori mai mare.

Aşa că zise:
- Du-te fiul meu.
Să dea Domnul să aduci lumină în ochii cui 

te-o mai zări!
- Mulţumesc, mamă! grăi fulgul.
Şi ieşi pe uşa căsuţei din nor, umplând, sin-

gur, întreg văzduhul…
Elia David


