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Gând de temelie

O opinie „radicală” despre rolul femeii în familie și societate

Revista „Europa Ortodoxă” apare ca o responsa-
bilitate față de comunitatea virtuală MagazinCritic, 
întemeiată în urmă cu peste 7 ani pe rețeaua de so-
cializare Facebook. Inițiativa aparține administratori-
lor „EURO EDUCATION FEDERATION” și editorilor 
acelei pagini de socializare, în parteneriat cu Biseri-
ca „IZVORUL TĂMĂDUIRII” din Târgu-Jiu. 

Este de admirat evoluția inopinată a femeii de-a 
lungul istoriei pe toate planurile, de ce să nu recu-
noaștem? Se pune întrebarea însă dacă a reușit fe-
meia lucrul acesta datorită superiorității sale sau prin 
mijloace indezirabile moralei civice și mai ales ce-
lei religioase? Poate fi numită astfel femeia urmașa 
Evei după atâta timp de la crearea omului?

Pentru a nu fi acuzat de misoginism, anunț cititorii 
că vorbesc din perspectiva unui bărbat care s-a că-
sătorit din dragoste și care nu analizează deficiențele 
femeii decât pe baza unor argumente paralele biblio-
grafice creștine și filosofice. Incontestabil că frumu-
sețea femeii nu se raportează doar la cea fizică, ci, 
pentru a fi respectată și lăudată, trebuie inserată și 
cea sufletească. De aceeași părere este și Înțeleptul 
Solomon, căruia Dumnezeu i-a descoperit că:

 „Femeia este o cunună pentru bărbatul ei, iar fe-
meia fără cinste este un cariu în oasele lui.” (Pilde 
12, 4) sau că „Inel de aur în râtul porcului, așa este 
femeia frumoasă și fără minte.” (Pilde 11, 22) 

O analiză laborioasă a ceea ce reprezintă femeia 
zilelor noastre (bineînțeles că acelea care nu înde-
plinesc condițiile impuse de Dumnezeu) a făcut-o, 
într-un mod neașteptat, Friedrich Nietzsche:

„Femeia vrea să devină independentă și în acest 
scop începe să-i lămurească în ceea ce privește 
«femeia în sine»... Și ce nu aduc la lumină aceste 
încercări stupide ale spiritului științific feminin și ale 
dezgolirii de sine! Femeia are atâtea motive de pu-
doare; în femeie se află atâta pedanterie, atâta su-
perficialitate, atâtea cicălitoare pretenții, atâta mes-
chină infatuare, atâta meschină nestăpânire și lipsă 
de modestie – să se studieze numai modul ei de a se 
purta cu copiii! – trăsături care, până acum, au fost în 
general reprimate și îmblânzite, mai cu seamă prin 
teama față de bărbat. Vai și amar când ceea ce este 
«etern și plictisitor la femeie» – de asta nu duce lipsă 
câtuși de puțin! – va putea îndrăzni să iasă în față!... 

Necesitatea realizării acestei publicații vine în 
completarea dezideratului echipei fondatoare de a 
uni pe toți creștinii ortodocși din Europa într-un pro-
iect comun, acela de a împărtăși sfaturi duhovnicești 
de la clericii și creștinii acestei comunități virtuale și 
de a converti la dreapta credință pe cei ce sunt în 
căutarea Adevăratului Dumnezeu.
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CUPRINS

Nimic nu-i este femeii încă de la bun început mai 
străin, mai odios, mai ostil decât adevărul – marea 
ei artă este – minciuna, miza ei cea mai înaltă este 
aparența și frumusețea.”1  

Dacă „frica de Dumnezeu este începutul înțelep-
ciunii”, numai acea femeie care posedă această vir-
tute se poate bucura de dragostea divină și a soțului 
ei, căci „Femeile înțelepte zidesc casa, iar cele ne-
bune o dărâmă cu mâna lor.” (Pilde 14, 1)

 Și dacă de noi atârnă cei de mâine și de felul 
cum vom ști să le dăm locul, așa vor veni2;  nu-ți este 
„mai bine să locuiești în pustiu decât cu o femeie 
certăreață și supărăcioasă?” (Pilde 21, 19) Crești-
nismul, prin Nașterea Mântuitorului dintr-o Fecioară, 
a restabilit egalitatea bărbatului cu femeia, dar nu i-a 
dat posibilitatea de a-și exacerba rolul său în socie-
tate, dar mai ales în familie. Capul spiritual al feme-
ii rămâne bărbatul, datorită sensibilității și înclinării 
sale către superstiții și a altor considerente care țin 
de structura sa fizică. Imoralitatea și slava deșartă a 
femeii te îndeamnă să dai crezare cuvintelor din Pil-
dele lui Solomon care spun astfel: „Un jgheab care 
curge în vreme de ploaie și o femeie arțăgoasă sunt 
la fel.” (Pilde 27, 15) sau „Mai degrabă să locuiești 
într-un colț pe acoperiș decât cu o femeie certăreață 
și într-o casă mare.” (Pilde 21, 9)
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Destul de elocvent explică Sfântul Apostol Pavel 
statutul  femeii în creștinism, în Epistola către Efe-
seni conchizând: „Femeile să se supună bărbaților 
lor ca Domnului, pentru că bărbatul este capul feme-
ii, precum și Hristos este capul Bisericii, trupul Său, al 
cărui mântuitor și este. Ci precum Biserica se supu-
ne lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul.” 
(Efeseni 5, 22-24) Și totuși bărbatul se face vinovat de 
exacerbarea drepturilor civice și politice ale femeilor în 
viața publică. Slăbiciunea spirituală a acestuia i-a creat 
femeii posibilitatea de a-i inocula bărbatului concepții 
eronate cu privire la drepturile sale. La acestea s-au 
mai adăugat și frumusețea sa exagerată de moda 
apocaliptică a vremii. Nu întâmplător cuvintele Sfintei 
Scripturi au demonstrat și vor demonstra că „înșelător 
este farmecul și deșartă este frumusețea; femeia care 
se teme de Domnul trebuie lăudată.” (Pilde 31, 30) Prin 
urmare, se poate afirma cu exclusivitate că societatea 
„democrată” se descompune atunci când este unificată 
în jurul unui sistem. Realizarea acestui deziderat este 

cu putință plutocrației mondiale prin distrugerea culturii, 
a credinței și a istoriei noastre naționale.

Emanciparea femeii ne aduce aminte de cuvintele 
celebre care confirmă: „când femeile se vor purta ca 
bărbații și bărbații ca femeile, sfârșitul este aproape.” 
Din nefericire, acele vremuri par că sunt astăzi. Prin 
distrugerea culturii și ideilor religioase într-o societa-
te neo-marxistă, poporul se transformă în norod, iar 
acesta poate fi manevrat și supus ușor oligarhiilor 
mondiale antihristice, prin înjosirea morală și spiri-
tuală a femeii. Ea nu trebuie să fie decât o leoaică 
pentru dușmanii familiei și o mamă cu un suflet de 
înger pentru puii ei. Numai în ea ne mai este speran-
ța regenerării morale a unei Europe ce devine, din ce 
în ce mai mult, o „altă SODOMĂ.”

pr. prof. Ioan Cioabă

1. Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine şi de rău, Ed. Fun-
daţiei Culturale Ideea Europeană, Buc. 2004, pag. 112-113.

2. Pr. Arsenie Boca, Tinerii, Familia şi copiii născuţi în 
lanţuri, Ed. „Credinţa Strămoşească”, Iaşi 2005, pag. 65.

Doamne, să văd! (Luca 18, 41) – sunt cuvintele orbului din 
Evanghelie și Mântuitorul l-a făcut să vadă nu doar cu ochii, ci 
și cu sufletul. Să ne bucurăm, deci, de privire și să înțelegem că 
puterea văzătoare nu este de la noi, ci cu lucrarea Domnului se 
face. Dar păcatul a întunecat acest simț și ne-a amăgit gândi-
rea. „Că înșelăciunea poftei, spune Efrem Sirul, schimbă mintea 
cea fără de răutate și întru biruirea ochilor este toată osteneala 
diavolilor”. (Cuvinte sfătuitoare)

Știm să privim curat mai ales într-o lume în care suntem 
asaltați de tot felul de imagini? Teologul Jean-Luc Marion vor-
bește despre imagini libere de orice cenzură care plac omului 
modern. Suficiența imaginii e marcată din ce în ce mai mult de 
dezvoltarea sa televizuală. Imaginea nu mai este expresia reali-
tății drepte, așa cum a conceput-o Dumnezeu, ci a unei realități 
răsturnate, reconstruite de mintea îmbolnăvită a omului ce a cu-
noscut păcatul. Imaginea amăgește și cu toate acestea atrage. 
Reclame, postere, reviste ne întâmpină pretutindeni, deschi-
zând realități trucate. Ochiul nu mai caută icoana pentru că la 
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Să privim curat! icoană se ajunge prin rugăciune, el privește televizorul, alterna-
tiva ideală pentru că îndeamnă la comoditate, privește reviste 
de senzație și-și dezvoltă în locul privirii curate, pofta vederii.

Ochiul devine receptacul al răului și necurăției, frumos am-
balate într-o privire cosmetizată ea însăși până la pierderea 
frumuseții inițiale. Astăzi, mai mult ca oricând, a-ți afirma identi-
tatea se reduce la a recunoaște și a transmite imaginea sinelui 
– un eu ca imagine. Toți devenim niște „euri ca imagine”. Unde 
mai este chipul lui Dumnezeu în noi? Mai putem nădăjdui să 
ajungem la asemănarea cu El?

După ce ascundem frumusețea originară și pură sub pă-
relnica și amăgitoarea frumusețe de consum, devenim cu toții 
o lume de nevăzători duhovnicește. Cum vom putea privi cu 
bucurie Împărăția Cerurilor cât timp am uitat să ne desfătăm 
privirea cu Frumosul pe care Dumnezeu l-a creat și ni l-a dat 
spre stăpânire? Să zicem împreună cu Psalmistul David: 
„Întoarce, Doamne, ochii mei ca să nu vadă deșertăciune!” 
(Psalmi 118, 37)

Monica Buțu
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Comparația făcută la o predică duminicală a femeii 
gîrbove din pilda biblică relatată de Sfîntul Evanghe-
list Luca (13, 10-17) cu lumea contemporană nece-
sită cîteva comentarii. 

Mai întîi vreau să remarc la nivel planetar exis-
tența în zilele noastre a două lumi din ce în ce mai 
depărtate între ele: una grosieră, desacralizată, cu 
pretenții dominatoare și chiar fățiș totalitariste, refu-
zînd obstinat spiritualitatea și mai ales creștinismul, 
alta larg deschisă către comunicarea cu Creatorul, 
aflată în marș sigur către creștinare. Într-o anumită 
măsură, aceste două lumi interacționează de nevoie 
la nivel material-pragmatic, mai precis în domeniile 
decelabile senzorial (auz, văz etc.). Ele chiar comu-
nică parțial, dar în cele mai multe situații își răstăl-
măcesc reciproc afirmațiile, intențiile, statutul, căci 
intervine mereu atent diavolul (amintesc: dia+bolos 
înseamnă dezbinare, contradicție). Intermediarul 
oneros inventat de lumea desacralizată pe ruinele 
ideologice marxist-leniniste e „corectitudinea politi-
că“, impunînd un limbaj de o platitudine îngrozitoare, 
pe care îl socotesc de plastic, la fel ca pe acela ac-
tivist-comunist care se străduia să ne spele tuturor 
creierele în vremea regimului experimentat vîrtos în 
estul Europei, limbaj nicidecum „de lemn“ (cum se 
mai trezesc să rostească / să scrie cei insensibili la 
proprietatea termenilor, inși care, între altele, n-au 
organ de percepere a nobleții lemnului!). Acest lim-
baj de o sărăcie înfiorătoare vehiculează unele con-
cepte la nivele joase de o ignoranță frizînd stupidita-
tea și reaua-voință. Unde se poate ajunge aplicînd 
ad litteram „indicațiile“ cerberilor de serviciu s-a putut 
constata în acele state americane care, în numele 
ideologiei neomarxiste în cauză, au cunoscut răstur-
nări valorice, vandalizări nemaipomenite și chiar cri-
me. La noi, cel mai proaspăt efect este nodul în pa-
pură căutat arbitrului român Sebastian Colțescu[1]. 

Femeia din parabola biblică decăzuse într-o viețu-
ire eminamente orizontală, tîrîielnică, aproape iden-
tică aceleia a animalelor, căci nu-și mai putea regăsi 
demnitatea verticalității, specifică omului făurit după 
chipul lui Dumnezeu și chemat întru lucrarea îndum-
nezeirii, adică  spre dobîndirea asemănării cu Cre-
atorul. Evidențiez că părintele predicator, avînd și 
specializarea de doctor veterinar, a reiterat adevărul 
pentru mine tulburător-semnificativ că, dintre ființele 
ce se nasc pe pămînt, doar omul are posibilitatea 
de a privi cerul din prima clipă. Văd în aceasta me-
nirea viețuirii umane, programul prefigurat fiziologic 
prin nașterea mereu cu fața în sus a omului către 
întoarcerea lui acasă, la Tatăl Ceresc. Identic femeii 
gîrbove, și lumii actuale dedate doar traiului mate-
rialnic-instinctiv, ignorînd Decalogul și Evanghelia, 

Lumea gîrbovă îi este imposibilă privirea cerului, ca și cum fieca-
re dintre cei care o alcătuiesc s-ar naște animalic, 
cu fața în jos, spre pămînt, autocondamnîndu-se la 
orizontalitate. E aceeași eroare făcută, precum se 
povestește, că ar fi făcut-o un tată denaturat care, 
odată, și-a luat cu el la furat copilul, spre a-l instrui 
de mic și a-l transforma în tovarăș de tîlhării viitoare. 
Cînd a ajuns la locul faptei, a privit cu luare aminte, 
să vadă dacă vine cineva, în dreapta, în stînga, în 
spate, în față. Un glas lăuntric l-a îmboldit pe nevino-
vatul copil să întrebe în clipele acelea: „tată, dar în 
sus nu te uiți?“ Se pare că omul și-ar fi venit în fire 
și, redescoperindu-L pe Tatăl Ceresc, ar fi plîns cu 
amar, renunțînd din acea clipă la traiul tîlhăresc. Mo-
rala povestioarei e că uneori e bine să ne întoarcem 
la inocența copilăriei spre a ne debarasa profilactic 
de balastul deprinderilor dobîndite prin imitarea uno-
ra dintre semenii posedați demonic. Lumea aceasta 
formată din inși bine cunoscuți de fiecare dintre cei 
care mergem la biserică e mereu grăbită, mereu în 
criză de timp (cel mai des argument este formulat 
cam așa: „eu n-am timp să merg la Biserică la slujbe; 
mă rog și acasă, căci Dumnezeu este peste tot“). 
Reprezentanții ei școliți își argumentează cui are cu-
riozitatea să-i asculte / citească prin afirmații sofisti-
cate, declamîndu-și însingurat-orgolios „nevoia să-
mi trăiesc «gustul mistic» la umbra cui vreau eu. Și 
dacă vreau «în umbra unei catapetesme» asta ține 
– ca și rugăciunea, ca și fapta bună, ca și dialogul cu 
Dumnezeu – de spațiul meu intim. Prefer să-mi fac 
exercițiile spirituale în singurătate, la mine acasă, și 
nu în piața publică în genunchi“[2]. Refuzul rugăciunii 
în comuniune este o capcană diavolească, separa-
toare (dia-bolos). Alții clamează politic-programatic 
„vrem spitale, nu catedrale!“ (cineva chiar observa 
cu oarecare malițiozitate că acestora Dumnezeu le-a 
îngăduit în 2020 să-și vadă dorința parțial împlinită, 
drumul spre spitale fiind oficialmente mai larg, mai 
frecvent căutat decît acela spre biserici!). În fine, 
unii, aparținînd aceleiași lumi desacralizate, situați în 
fotoliile cele mai înalte ale puterii politic-administrati-
ve, și-au permis chiar decretarea închiderii bisericilor 
în cele mai importante zile din an ale creștinilor or-
todocși, anume de Sfintele Paști, elaborînd ulterior, 
sub pretext sanitar, reguli de distanțare la slujbele 
ținute un timp în aer liber, urmate de restricționări 
absurde la pelerinajele tradiționale, toate acestea în-
soțite de schimonosirea fețelor prin purtatul de măști 
chiar și-n aer liber (culmea e că această din urmă 
decizie încalcă articolul 8 al CEDO, „reprezentînd o 
interferență în exercitarea dreptului la respecta-
rea vieții private”![3])...  

După cum observ, lumea actuală decăzută e si-
tuată mai prejos decît femeia gîrbovă din parabola 
evanghelică. Aceea „avea de optsprezece ani (nu-
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măr simbolic: 6 + 6 + 6) un duh de neputință, era 
gîrbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum“, 
dar e clar că-și conștientizase boala, căci venea la 
sinagogă să se roage sîmbăta, în ziua de odihnă a 
iudeilor, sperînd în vindecare. Mîntuitorul, Doctorul 
Suprem, i-a văzut suferința și i-a venit de-ndată în 
întîmpinarea vrerii nerostite, iar ea „dezlegată de ne-
putință“, „s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu“. Nu-
mai că, fiind săvîrșită minunea într-o zi de sîmbătă, 
„mai marele sinagogii“ – corespunzător puternicilor 
„corecți politic“ ai lumii actuale – s-a mîniat, reite-
rînd, probabil cu glas tunător, regulamentul lumesc 
constrîngător. Iisus Hristos Se adresează la plural 
celor adunați, martori ai binefacerii minunate: „Fă-
țarnicilor!“, imperativul indicînd natura bolii generale 
care bîntuia lumea ghidată de farisei prin tălmăcirea 
Vechiului Testament și, deopotrivă, lumea noastră 
desacralizată, care-și creează legi conforme convin-
gerilor rupte de Dumnezeu: fariseismul. Legile pre-
scrise de oamenii cu două fețe (sau cu mai multe!) 
gîrbovesc mulțimea, împiedică înălțarea sufletelor 
către cer, maschează realitatea spirituală. Ipocrizia 
aceasta diavolească, aparent dominantă și atotpu-
ternică în vremea Mîntuitorului și în zilele noastre, ac-
centua importanța grijilor materiale, pămîntești, spre 
ascunderea menirii fundamentale a viețuirii umane: 
dobîndirea asemănării cu Tatăl Ceresc și mîntuirea. 
Lumea gîrbovă actuală adîncită în cele pămîntești, 
spre deosebire de femeia gîrbovă de odinioară, nici 
măcar nu-și conștientizează boala spirituală în care 
se află, necum să-și mai caute vindecarea ori să 
înalțe rugăciuni de slavă în cazul în care, prin milă 
dumnezeiască, beneficiază în fel și chip de amînări 
și dispense, de atenționări și de răspunsuri revela-
torii. 

Am comentat cu întristare conformarea fără crîc-
nire a majorității populației (chiar și a unor oameni 

îmbisericiți!) la „recomandările specialiștilor“, atitudi-
ne echivalentă gîrbovelii femeii biblice; m-a nedume-
rit reținerea acestei majorități de a alerga la Vinde-
cătorul Suprem, Iisus Hristos; m-a durut pasivitatea 
majorității părinților față de închiderea școlilor; m-a 
indignat ignorarea nedeontologică a suferinzilor de 
alte boli – unele mortale! – altele decît cea decre-
tată „pandemie“, cauzată de regele coronavirus cu 
originea științific-diavolească deloc întîmplător aflată 
într-o țară cu regim comunist... Protestele sporadice 
(la unul dintre ele am participat și eu, înainte de vota-
rea legii absurde a carantinării) s-au dovedit neputin-
cioase pentru trezirea la realitate a acestei majorități 
cufundate acum într-o boală a minții, identic situației 
cînd „oamenii noi“ de acum trei decenii, contaminați 
și ei de o boală spirituală asemănătoare, ieșiseră pe 
străzile capitalei strigînd: „Noi muncim, nu gîndim!“, 
apoi aplaudînd bezmetic minerii aduși să facă ordine 
de reprezentanții puterii fără credință-n Dumnezeu 
din acea vreme. Le-am alipit contemporanilor mei 
actuali adjectivul covidici, rugîndu-mă bunului Iisus 
Hristos și Fecioarei Maria să le (re)dea grabnic să-
nătatea trupească și sufletească îndreptîndu-i din 
gîrbovire spre salvarea noastră din capcanele noului 
totalitarism: dez-ordinea mondială.

Mihai Floarea

[1] Amintesc doar că arbitrul Sebastian Colțescu nu l-a ca-
talogat discriminatoriu în timpul meciului PSG – Istanbul Bașa-
kșehir pe antrenorul secund al celei de-a doua formații, ci doar 
l-a indicat ca fiind „cel negru“. Am detaliat și am luat atitudine 
publică în această speță în articolul publicat pe pagina mea de 
facebook și apărut pe site-ul „Atelierul de adevăruri“ 

(https://m.facebook.com/AtelierulDeAdevaruriONG/) 
și pe ziarul electronic „R3Media“ 

(https://r3media.ro/nodul-in-papura-comentarii-pe-margi-
nea-scandalului-in-care-e-implicat-sebastian-coltescu/) 

[2] Cf. R3media – https://bit.ly/3rqdd9t
[3] stiripesurse.ro – https://bit.ly/3AWrrBN

Nu se știe numărul exact de parabole spuse de 
Hristos, dar probabil pentru ca noi să înțelegem 
mult mai bine și mai clar Adevărul rostit de El, au 
fost rostite aceste pilde cu „final fericit”. Depinde din 
ce perspectivă privim lucrurile, în funcție de propriul 
nostru orizont, pentru că, până la urmă, Mântuitorul 
nu vorbea de dragul de a vorbi, ci vorbea pentru noi 
și despre noi.

Astfel, pericopa evanghelică cu și despre fiul risipitor 
(Luca 15, 11-32) este cât se poate de clară și de con-
cretă, încât nu ne rămâne decât să ne gândim cu inima 
și cu mintea la cele trei personaje: tatăl, fiul cel mic și 
„risipitor”, fratele mai mare și „ascultător”, distribuite pe 
trei planuri: risipirea averii de către fiul cel mic, întoar-
cerea la tatăl său și „nelămurirea” fratelui mai mare. Un 
întreg scenariu ce pare a fi inspirat din „fapte reale”.

Nu este nimic ciudat sau rău în faptul că fiul cel 
mic își cere averea, pentru ca tatăl să o împartă cu 
discernământ fiilor, iar aceștia să plece apoi de lângă 
părinții lor; până la urmă chiar Hristos o spune: „De 
aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se 
va lipi de femeia sa” (Marcu 10, 7). Totuși, observăm 
că fiul cel mic nici măcar nu este căsătorit și îndrăz-
nește să-și ceară drepturile, ba mai mult, se și duce 
cu partea lui de avere încotro vrea. Și nu ne spune 
Evanghelia că cineva ar fi protestat, nici măcar fiul 
cel mare și „ascultător”, ceea ce îi dă „undă verde” 
mezinului. L-am putea acuza pe tatăl de lipsă de dis-
cernământ, însă Sfinții Părinți au văzut în modelul lui 
pe Dumnezeu Însuși, care nu ne forțează cu nimic 
voința, libertatea, ci voiește ca noi să rămânem în 
comuniunea cu El în mod liber și nu din obligație. 

Parabola fiului risipitor, o „poveste cu final fericit”
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Dialog

Așadar, tatăl tot cu discernământ a procedat și vom 
vedea și de ce…

Îndrăzneala fiului era și o dovadă de curaj, dar, 
ce-i drept, el nu era pregătit să-și asume acțiunea 
sa și s-a dovedit că nu avea maturitatea necesară. 
Tatăl, însă, care îl cunoștea foarte bine (pentru că 
cine oare ne cunoaște mai bine pe noi până plecăm 
la „casele noastre”, oare nu părinții?), i-a dat aces-
tuia libertatea de a-și vedea propria „grabă”, propria 
imaturitate, ca astfel să se maturizeze... Observăm 
că toate s-au petrecut în mare „grabă”. Imediat me-
zinul a plecat, apoi a cheltuit averea și tot foarte re-
pede a ajuns într-o așa degradare socială și morală, 
încât ne putem da seama că această „grabă” de a 
consuma plăceri e de origine demonică. Numai de-
monii sunt fără stare de echilibru, fără vreo dorință 
de întoarcere la originea lor, într-o continuă cădere 
și grabă de a cădea.

Putem vedea reprezentată în tânărul din Evan-
ghelie însăși ființă umană, omenirea pe care Sfântul 
Metodie al Olimpului o vede înainte de Întruparea lui 
Hristos ca pe un copil în școala primară și care trece 
în școala gimnazială datorită Jertfei lui Hristos. Așa 
s-a întâmplat cu omenirea de abia la „plinirea vre-
mii”, adică atunci când ea a fost pe deplin conștientă 
de starea în care se afla și de faptul că avea nevoie 
de un Izbăvitor care să o scoată din cotloanele întu-
nericului și s-o readucă la starea și la „frumusețea 
cea dintâi”.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu, 
în Înțelepciunea Sa, a sădit în plăcere durerea, ca 
omului să-i trezească conștiința păcatului, și așa să se 
întoarcă la El. Și vedem că, atunci când ajunge la du-
rere, fiul risipitor își vine în fire (Luca 15, 17), de parcă 
până atunci ar fi fost în afara lui, semn că păcatul este 
împotriva firii, un act irațional pe care omul îl poate re-
para numai dacă revine în comuniune cu Dumnezeu.

Mă opresc asupra întoarcerii fiului risipitor care, 
odată devenit conștient de starea lui, își dă seama 
că nu a greșit doar față de tatăl său, ci mai întâi față 
de Dumnezeu care, prin Legea lui Moise, îi spunea: 
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie 
bine și să trăiești ani mulți...”, fapt important, care 
determină schimbarea sa interioară. Mezinul putea 
să aleagă între a-și plânge de milă, cum facem mul-
ți dintre noi, sau a-și aduna curajul și a îndrăzni să 
ceară iertarea tatălui.

Deși fugim de ea și poate nu o recunoaștem, pre-
zența păcatului înseamnă durere și de noi ține în ce 
măsură avem această percepție, astfel încât atunci 
când o simțim să știm unde și la cine să alergăm. 
De aceea s-a și spus că „cel care își vede păcatele 
este mai mare decât îngerii”, pentru că văzându-le și 
neascunzând păcatele, sufletul are mari șanse de a 
fi izbăvit.

Nici „risipitorului” nu i-a fost ușor, lupta interioară 
printre „porcii” din pădurea inimii lui nu i-a fost deloc 
simplă. Se putea termina foarte repede, cu un final 
deloc fericit; se putea ca fiul să aleagă să rămână 
într-o continuă stare de degradare, plângându-și 
de milă și regretând cele pe care le-a pierdut. El își 
pune totuși nădejdea și se întoarce la tatăl său, fără 
a bănui, totuși, o asemenea revărsare de dragoste, 
care odată copleșindu-l, îl va ajuta să nu mai cadă 
din demnitatea în care s-a aflat de la început.

Întoarcerea a fost cu final fericit, tatăl l-a primit, însă 
ce-a mai făcut fiul risipitor în continuare nu știm. L-a 
maturizat experiența prin care a trecut sau nu? Nu 
știm, dar știm că are o armă puternică de luptat cu 
„porcii”, și anume copleșitoarea iubire a tatălui, care 
nu-l va lăsa să nu se ridice ori de câte ori va cădea.

Andrei Ungureanu, doxologia.ro

– Adame, unde ești?
– Pe drumul înapoi
spre Tine, Doamne!

Radu Buțu

Sursa foto: pinterest.com
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Citim din Biblie
Sfânta Evanghel ie după Mate i , Cap itolul 1

1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui Da-
vid, fiul lui Avraam. 

2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe 
Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui;

3. Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; 
Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 

4. Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a 
născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 

5. Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a 
născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; 

6. Iesei a născut pe David regele; David a năs-
cut pe Solomon din femeia lui Urie; 

7. Solomon a născut pe Roboam; Roboam a 
născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 

8. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe 
Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 

9. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe 
Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; 

10. Iezechia a născut pe Manase; Manase a năs-
cut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 

11. Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la stră-
mutarea în Babilon; 

12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a năs-
cut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; 

13. Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut 
pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 

14. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe 
Achim; Achim a născut pe Eliud; 

15. Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut 
pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 

16. Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din 
care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. 

17. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la 
David sunt paisprezece; și de la David până la stră-
mutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la stră-
mutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece 
neamuri. 

18. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, 
mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte 
împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. 

19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o 
vădească, a voit s-o lase în ascuns. 

20. Și cugetând 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, că ce s-a zămislit 
într-însa este de la Duhul Sfânt. 

21. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui: Ii-
sus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. 

22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească 
ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: 

23. „Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște 
Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcu-
iește: Cu noi este Dumnezeu”. 

24. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa 
precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el 
pe logodnica sa. 

25. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a 
născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus 
numele Iisus. 

bibliaortodoxa.ro

Epistolă după Epistolă...

„Dacă însă, cineva nu poartă grijă de ai săi 
și mai ales de ai casei sale, 
s-a lepădat de credință 
și este mai rău decât un necredincios.”

1 Timotei 5, 8

Atunci când mi-e bine sau greu
Citesc adeseori cu luare-aminte
Din Cartea pusă în leagănul meu,
Când au fost scrise aceste cuvinte?

Fericit fie sufletul care mi-a pus
Cartea deschisă spre dimineață!
Curge lumina, cea fără de-apus,
Din slovele ei dătătoare de viață...

Cine nu poartă de grijă de-ai săi
Și mai ales de-ai casei sale,
Lepădați de credință, sunt mai răi
Decât necredincioșii ce vin pe cale!

Iubiți-vă aproapele, pe mamă și tată,
Pe frate și soră, creștini sau atei,
Inima ta să nu fie certată
Cu sângele ce curge prin tainele ei!
Duminică, 2 ianuarie 2022

Icoana din sufletul meu...

Proorocule Ioan, nu te uit niciodată,
Au încercat păgânii și-ncearcă mereu,
Ci fie-le truda zadarnică, toată,
Să șteargă icoana din sufletul meu!

Versuri și credință (Poezie religioasă)
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Ascult dumnezeieștile tale porunci!
M-ai botezat, cu ce sunt de vină?
Pe Copilul de-acum și de-atunci,
Copilul acela ce crede-n Lumină!

Icoana cea vie din sufletul meu!
Proorocule Ioan, pe cel rău dojenindu-l,
Pe tăblița aceea când scriem mereu
Dezlegate ne fie și limba și gândul...

Ioan! Ce legătură dintre cer și pământ!
Botează-ne cu Dragoste puterile slabe,
Înaintemergătorule, neclintit din cuvânt
Dușmanii nu te vor despărți de silabe!

În lumea aceasta, din rău înspre hău
Fărădelegile zilnic ne trag,
Slăvit fie-n veci numele tău,
Cel spus de înger părintelui drag!

Vineri, 7 ianuarie 2022

La Judecata Adevărului…

Într-un timp habotnic și zălud,
Cuprins de teamă și cuprins de grabă,
„Ce este Adevărul?” Îl aud
Pe Îm-Pilatul iarăși cum întreabă!

Înfiorat se uită-n ochii Lui
Și-n jur aceeași lume tulburată,
Alt adevăr în Viața asta nu-i
Și-așteaptă omeneasca judecată!

Și-așa L-au pus atunci pe lemnul rece,
Și așa zilnic Îl tot pun mereu
Pe Adevărul mai presus de lege,
Pe Fiul Întreit de Dumnezeu!
.................................................
Eu știu că versul meu e în zadar,
Ca strigătul acela din pustie:
„Răstignește-l!” Pe Baraba dar
Eliberat de-a pururea să fie!
Duminică, 16 ianuarie 2022

Odă sufletului meu...

Suntem întotdeauna amândoi,
De-atunci și până-n cea din urmă clipă,
Suflete-al meu, te simt ca pe-un șuvoi,
Dumnezeiasca, scumpa mea risipă,

Cum îmi cuprinzi tăcerea și cuvântul,
Întreaga ființă întru care ești,
Între noi ce sfânt e Legământul,
Poemul meu, ce zilnic mă citești!

Slăvit să fie pururea momentul,
În care mi-ai fost dat de Cel de Sus! 
E Anul Nou, precum e Testamentul
Și cred în tine, Adevăr nespus.

Suntem întotdeauna împreună,
Iertată-mi fie surda întrebare
Din pulberea uitării când m-adună:
Fără suflet ce m-aș face oare?

1 ianuarie 2022

Să ne rugăm unii pentru alții...

„Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sînt ca ceilalți oameni,
răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest  vameș...
Iar vameșul, departe stând: 
Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.”

Ev. Luca 18, 11-13

Să ne rugăm unii pentru alții,
Să te rogi, Române, nu e greu
Cât vom fi și vor dura Carpații
Pe care i-a dat bunul Dumnezeu!

El la nevoie îți întinde mâna
De ești flămând prin viață ori sătul,
Grăbit precum te știu întotdeauna
Timp pentru Rugăciune e destul!

Când totul pe pământ e efemer,
Ca vameșul și nu ca fariseul
Să îți ridici cuvintele spre cer!
Se-ntunecă în gândul lui ateul,

Înspre blasfemie făcând punte
Din strana vremii când îi cântă psalții,
Așa cum Se ruga și El pe Munte
Să ne rugăm unii pentru alții!

Cuvinte sunt mereu la îndemână,
Date de ne-au fost să nu le taci,
Dragostea ne fie-n veci stăpână,
Precum a fost Zamolxe peste Daci!

Duminică, 12 decembrie 2021
Nicolae Nicoară-Horia

*
De la agonie la extaz

Și-mi pare că de-o veșnicie în cer se dă o luptă
Destine se răsfrâng în doruri de-o secundă
Fantome bântuie întristarea, din noapte se înfruptă
Jertfind valuri de sânge-n spasmul fiarei ce stă la pândă.
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Bisericile îmi par goale, văduvite azi de sfinți
Refugiați să-mpodobească Capela Sixtină
Refuzând să deplângă agonia sfinților părinți
Înflorind atâta viață-n Geneza fără vreo vină.

Cum să văduvești păcatul de cei care-au căzut în el
Sodoma și Gomora împărății fără prihană
Sub valuri de pucioasă schimbați în sare, un singur țel
Au devenit prin necredință în întuneric hrană.

S-au revărsat atâtea ape potopind peste pământ
Și-au îngropat în valuri atâta viață adormită
Căci patruzeci de zile, patruzeci de nopți au fost mormânt
Noe a pus pe-o arcă viața-n perechi adăpostită.

Secundele țes cu migală veșnicia-n ceasornic
Și în cărțile sfinte împletind învățăminte
Infernul este noaptea în care fiara este gornic
Păcătoși caută extazul dincol’ de veșminte.

Îngeri răniți

Rămâi să îmi fii înger, am să îți cos aripa
Și-n cioate sângerânde am să-ți dosesc durerea
Iar zborurile-nalte să-ți drămuiască frica
Când un pumn de stele au să-și spună-n astre vrerea.

Încolțește-n mine noaptea, prin suflet duc poveri
La hotarul neputinței bântuie credința
În icoane-mi sângerează dorințele de ieri
Sfinții sunt îngenunchiați derogându-și căința.

Pe altare sfinte păcatele-s ofrandă
Crucifixul e gârbov de atâta umilință
Răstignind regretul, pare tot o cruciadă
Dezlegând durerea, un refugiu-n suferință.

În candelă fumegă untdelemnul de-nceput
Ce își izbește fumul de tâmplele pictate
Din clopote picură jale, un răsfăț neștiut
Lumina se stinge, un înger în cer se zbate.

Sufletul mi-e-ngenunchiat în letargia nopții
Prin oglinzi descoperite spre cer a evadat
Infernul a rămas neîmplinirea sorții
Iar ceru-i văduvit de îngeri, că-n taină au trădat.

AMBIGUU ÎNTRE DOUĂ LUMI

Cu uși întredeschise care separă două lumi
Și-o liniște care-ncolțește tăceri pe buze reci
Cenușa este praful prin care pașii mi-i îndrumi
Și ziduri amputate-n infern te cheamă ca să treci.

Credința s-a pierdut îngenunchiată în ospicii
Ca un delir ce se complace în ceasuri ce se frâng
Prin creuzetul care macină atâtea vicii
Înlocuind deșertul pe care clepsidrele îl plâng.

A-nceput războiul rece pe muchiile nopții
Fără regrete mimate-n antiteză pe hârtie
E doar exces de zel și vorbe-n jocurile sorții
Ca un tratat de pace, mijlocitor ce-ar vrea să fie.

Ai atentat la pace, răstignindu-mi infinitul
În versul unui cântec ce impunea să lăcrimezi
În visul meu am exilat o iarnă asfințitul
Din context ți-am smuls cuvântul, hotar pe care-l pierzi.

Sindromul neputinței e plaga ăstui veac
Ca un eșec ce a săpat din lanțuri ruginite
Tumultul unui roi de îngeri cerșind fictivul leac
Fiind un compromis, ofensei bine definite.

Stela Cheregi
*

Ochii Mântuitorului

Când sunt în deznădejde,
Mă uit în ochii Lui și văd Nădejde.
Când tristețea îmi copleșește firea,
Mă uit în Sus, Îi caut Privirea și simt puterea.
Când sunt în întuneric, căutându-mi anevoie calea,
El îmi întinde mâna și-mi dă lumina.
El este Iubire și Har și Pace nouă,
Prin ochii Lui văd curcubeul și cerul oglindit prin strop de rouă.
E Dragostea supremă ce ne-o oferă prin Spirit,
În ochii Lui văd Bucurie și Viață și Credință,
Ce mă-ndeamnă spre Mântuire, Cuget și Căință.
În Ochii Lui văd tot ceea ce ar trebui să simt, 

să fac și să gândesc,
Este Oglinda Sufletului prin care mă-înfăptuiesc!

Mama

Cuvântul Mamei,
Refugiu cald când dorul doare
Speranță renăscută, putere, forță
Motiv de bucurie, de-alinare
Călăuză a vieții noastre prin menire.
Punte celestă dintre divin și-acasă
Pe pământ
Lumină blândă,
Creată din har și din cânt.
Temeiul nostru,
Pacea din suflet și gând.
Esența firii,
Forța unică a Iubirii,
Mama Madonă
Un dar divin
Sfânt jurământ.
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Viața-i un dar

Viața-i un dar din a crângului celest geneză,
Simbioză de iubire, spirit și asceză,
Dar de mare grație divină, rouă sfântă din văzduh,
Purtată de-o rază de lumină,
Printr-un arc de magic timp,
Către-ai noștri sfinți părinți.
Viața-i inimă, emoție pură, conștiință,
Viața-i omenie și credință,
Viața-i speranță, izvor cu apă vie,
Viața-i zâmbet, haz și veselie...
Viata-i lacrimă și dor, șoapte amare într-un fior,
Viața-i luptă și dârzenie, încumetare și smerenie
Viata-i împăcare, tihnă, moderare
Uneori amar și resemnare, când inima se zbate tare.
Viata-i gând, simțire, unitate,
Viața-i frate și soră prinși în solidaritate,
Viata-i șansă și ursită
Împletite în urzeala timpului cel de-o clipită...
Viata-i un grăunte germinat în al Cerului potir,
Dar din grație al Creatorului, un trandafir.

Cei ai nimănui

Cei ai nimănui pe Pământ au doar iubirea din Cer,
Primită ca un dar sfânt de legământ.
Ei sunt singuri, doar aparent...
În cer au o familie, un Tată și un nume sfânt!
Și în tristețea lor de suflet însingurat,
Se roagă cu lacrimi pentru o familie minunată,
Cu frați, surori, o mamă și un tată.
Și ruga le e torță și credință, le dă putere, 

speranță și voință,
Să meargă în lume cu fruntea sus, să-nfăptuiască 

tot ce și-au propus.
Ei sunt ai nimănui... oare?!
Ei sunt ai noștri frați, surori ai sfintei familii creștine,
Ce cu lumină și bucurie are menirea de a susține.
Primiți în casa voastră caldă suflete singure, 

ce au nevoie de iubire,
De o familie, de o speranță, de vis spre nemurire.
Întindeți mâna, îmbrățișați pe-ai voștri – foști singuri – 

surori și frați,
Cu inimă  bună puteți să alinați, destine să schimbați!

Măicuței Domnului

În tumultul vieții mele,
În lumină și-ntuneric,
În toți anii zbuciumați,
Ruga Tu mi-ai ascultat,
Și din umbră m-ai vegheat,
Sufletul mi-ai alinat.

Acolo unde este bucurie
Este har în spirit și-n trăire.
Fericirea Vieții mele ești Tu,
Stâlpul meu de rezistență,
Spirit, pace, elocvență.
Ocrotitor al vieții mele pe-acest pământ,
Veșnic în smerenie, Ție am să-ți cânt!
M-ai ocrotit ca pe un copil iubit neîncetat,
M-ai ridicat, m-ai luminat,
Prin semne calea bună mereu mi-ai arătat.
Mulțumesc că mi-ai trimis
Oameni-Înger, prieteni adevărați,
Prin dreapta credință frați.
Fericirea vieții mele ești Tu,
Măicuța noastră, a tuturor
Grabnică în ajutor...

Nicole Livia Petculescu

*
PSALMUL IUBIRII SPRE IUBIRE

Fărădelege minții, scandal de-a axioma,
Război cu silogismul – când inima te-mpsalmă!
E vin care mai poartă din Dumnezeu aroma
Din prima-mbrățișare-a frământului din palmă.

Mormântu-i gol seminței, tu vrei să-i strecori floarea?
De ți-ar fi-n aur frâul, poți tu-nhăma simunul?
Cum vrei să scrii pe hartă fără de țărmuri marea,
Și-n limbi de mult timp moarte fiorul și lăstunul?

N-a mers la școală focul, dar el citește lemnul,
Neînțeleasă-i gloatei solara lui sanscrită.
Însemnătura-n cercuri inelului e semnul,
Că și-n copac Iubirea, ca-n templu-a fost slăvită.

Eli, Eli... cum oare? – Taci, minte, ispitirii,
Că n-ai fost tu pe cruce, ci inima Iubirii.

PSALMUL PRESUSULUI LUMINII

Nu faci din zi o straiță în care strângi nădufuri,
Când ai din calendare roș ghiocel pe ramuri.
Nu-mbraci din struguri imnul în gioarsă de burdufuri;
Vin nou – numa’-n cimpoiul din pielea pentru hamuri!

Păduri de sărbătoare mi-s brațelor prierul,
Cum n-am fost niciodată atât de primăvară,
Simțind cum pentru cântec se-ngustă-n veacuri cerul,
De parcă-s fiat-lux-ul zburdându-Ți prima oară.

Cântați cu mine păsări, munți, prund și-etceterale,
Liban sfințit de cedri, ce-ndrăgostiți slăvimu-l!
Din toate strigi, Iubire! Din țărmurile Tale
Rămas-au numai strune, să cânte Heruvimul.
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PSALM DE ZIDIRE A FOCULUI

Suflarea e din suflet, când sufli-n lumânare.
Dar șoapta-i mai înaltă, că-i suflet de cuvânt.
Cu fiecare frunză cerșesc o sărutare,
Că-mi înfloresc salcâmii din lut și duhul sfânt.

M-auzi când bat? Deschide! E-al inimii bătutul.
Cu fiecare zvâcnet, Iubirii-s și mai rob.
Tot ce ating – e cântec! Blestem mi-a fost sărutul,
Ca-n fiecare scoică să-i fiu bisectul rod!

Pădurile cu-adâncul, până-n hemoglobină,
Mă-nfreamătă spre Tine, și-s iad, și-s acatist!
Pe unde-apune prundul, învie o grădină
Cu tânăra-i lumină dansând pe ametist.

Cum să întreb, ca alții, că unde-ai fi, Iubire,
Când pe altar de lotus mi-ești jertfă și zidire?

PSALM STRUGURILOR 
CÂNTAȚI ÎN CHEIA SOARELUI

- Atât de vii în cântec, fără de toamnă struguri,
V-a miruit păcatul pe boaba-n vârf de vină?
- O, nu, cum poate focul întinerind în ruguri
Să nu aducă jertfă din rodul de lumină?

Doar Dragostea-i rostirea din două firi zidirii,
Tărâm răscumpărării cum profeți rubinul.
Nu duh de îngeri, straiul, încearcă trandafirii,
Ci roșul ce cuprinde întreg, în taină, vinul.

Nu poți întoarce-n ceruri acvilei fila-n carte,
Că nu-n stei, ci tăriei iubind ni-i legământul.
Chiar dacă mori, sărutu-l primești în schimb pe moarte,
Nu e Iubirea marea când îți destrami pământul?

Cenușă de mi-ați face din trup și-agonisire,
Cu foc nu ardeți focul, cred numai în Iubire!

PSALMUL OCHIULUI

Ce simte oare ochiul când lacrima-i se naște,
El care doar luminii îi bea dumnezeirea?
Chiar de-ar avea cuvinte, i-ar sta în raclă moaște,
Că braț să-l facă șoaptă nu are ca Iubirea.

Văzut-a sâni obraznici, cu in de rit în coarne,
Trufași, de fragii tainici ascunși sub cusătură,
Cântau fără de strună, de tobe și de goarne,
Dar n-a fost greu, că geana sărutulu’-i fu gură.

Pe lacrimă n-o știe nici gândul, nici rărunchiul!
Se înspăimântă ochiul sorbind a frică timpul,
Doar inima simțind-o, când și-a plecat genunchiul,
Învață cum coroanei de Rege să-i porți ghimpul.

Taci, ochiule! Născutul de răsărit e semnul
Iubirii, ca un fluier cărând vecií cu lemnul.

PSALMUL APOKATASTAZEI

Vrei tu anatomia cuvintelor și florii,
Să vezi pe unde-i drumul ducând în cârcă greșul,
Meridianul căror tristeți mi-au scris cocorii
Și să-ți explic cui oare mi-a înflorit cireșul?

Oricâte paradisuri în ochii lui se-oglindă,
Nu te-aș schimba pe-un înger cu crini pe sub cămașă,
Cu patima luminii vrea braț să te cuprindă,
Flămând, din cântec – cântec, de trupul de cireașă.

Când Lucifer, prostuțul, s-a-ndrăgostit de sine,
De-ar fi văzut femeia, rob Ți-ar fi fost, grădina!
Închisă-i paranteza la tainele-Ți divine,
Că lutu-n ziua-a șasea făcuși, umbrind lumina,

Iar Fiul Tău, Olarul, l-a fost luat ca fire,
Cu os de axiomă – că totul e Iubire!

PSALMUL IUBIRII FĂRĂ DE MOARTE

În buze și nu-n vorbe e sfânta băutură,
Că-a vinului e cinstea, oricât de scump clondirul.
Arunci metalul nobil că a trecut prin zgură?
N-ar fi absurd ca moartea, vieții să-i dea girul?

În toate ești, Iubireo, chiar și-n băutul morții,
Când două se fac una, ca din doi ochi privirea.
Cum poți să fii luminii Lumina, care zbor ți-I,
Iar nu gândirii pure să-I dai asemuirea?

De glodul sfânt hrănește cu flăcări albe crinul,
Altaru-mi de argilă-i cumva prejos jertfirii?
De-aceea spun, nu oala, ci mai de preț e vinul,
Că sângele-ți, Iubireo, e al dumnezeirii.

Mă cumpănești cu umbra, dar eu Te gust cu lutul,
Că-nvingător e-nvinsul, așa cum e sărutul.

Dumitru Ichim
Kitchener, Canada
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Sfântul Cuvios Gherasim atât era de postitor, încât în Sfântul și 
Marele Post nimic nu gusta până la luminată zi a Învierii lui Hristos, 
decât numai își întărea trupul și sufletul cu Sfânta Împărtășanie a 
dumnezeieștilor Taine.
---------------------------------------------------------------------------------------

Cuviosul Gherasim, lauda pustnicilor, era de neam din părți-
le Lichiei. Din tinerețe, având cuget dumnezeiesc, s-a îngrădit cu 
frica lui Dumnezeu. Primind sfințitul chip monahicesc, mai întâi 
s-a dus în cea mai dinăuntru pustie a Tebaidei din Egipt și, acolo 
viețuind cu plăcere de Dumnezeu o vreme oarecare în nevoințe 
duhovnicești, s-a întors iarăși la Lichia, în patria sa. După aceea a 
venit în Palestina, pe la sfârșitul împărăției lui Teodosie cel Tânăr 
(408-450), și s-a sălășluit în pustia Iordanului, în care strălucea ca 
o stea luminoasă cu razele cele pline de fapte bune. Acolo a făcut 
o mănăstire lângă râul Iordanului.

În zilele petrecerii lui în Palestina, împărățind Marchian și cu 
Pulheria (450-457), s-a făcut în Calcedon al patrulea Sinod a toată 
lumea (451) al Sfinților Părinți, împotriva lui Dioscor, răucredin-
ciosul patriarh al Alexandriei, și a lui Eutihie arhimandritul, care 
ziceau că este numai o fire în Domnul nostru Iisus Hristos, și pe 
care i-au afurisit Sfinții Părinți.

După sinodul acela s-au sculat unii eretici care huleau sinodul 
ce se făcuse, ca și cum printr-însul ar fi lepădate dogmele dreptei 
credințe, iar învățătura lui Nestorie ar fi înnoită.

Unul din aceia a fost un oarecare Teodosie, cu chipul monah, 
dar cu obiceiul vrăjitor, ținând de reaua credință a lui Eutihie. Aces-
ta, venind în Ierusalim, a tulburat toată Palestina, amăgind nu nu-
mai pe cei simpli, ci pe mulți sfinți și pe împărăteasa Evdochia, vă-
duva, care fusese soția împăratului Teodosie cel Tânăr și care, în 
acea vreme, locuia în Ierusalim. Cu ajutorul ei și al multor monahi 
palestinieni înșelați de el, au izgonit pe fericitul Iuvenalie, patriar-
hul Ierusalimului, de pe scaun, iar Teodosie monahul însuși a răpit 
scaunul. Iar cei ce erau nemișcați întru dreapta credință, aceia, 
prin neliniștea ce li se făcea de mincinosul Teodosie, s-au dus în 
pustietățile cele mai dinăuntru: la început s-a dus Cuviosul Eftimie 
cel Mare, iar după dânsul și ceilalți sfinți.

Într-acea vreme, s-a amăgit cu înșelăciunea eretică și Cuviosul 
Gherasim. Însă voind Dumnezeu, degrabă s-a îndreptat, precum 
scrie despre acesta Chiril al Ierusalimului, în viața Cuviosului Ef-
timie: „A fost atunci, în pustia Iordanului un sihastru, care nu de 
mult venise din Lichia, anume Gherasim, care toate rânduielile 
vieții monahicești le trecuse și bine se nevoise asupra necuratelor 
duhuri.

Acela, biruind și izgonind pe diavolii cei nevăzuți, a fost împie-
dicat și amăgit de diavolii cei văzuți, adică de eretici, căci a căzut 
în eresul lui Eutihie. Auzind de Cuviosul Eftimie, de a cărui slavă a 
faptelor bune se umpluseră urechile tuturor, a mers la dânsul, fiind 
el atunci în pustia ce se numește Ruva. Văzându-l, mult s-a folosit, 
sălășluindu-se împreună cu dânsul multă vreme. Având pe deplin 
învățătura dreptei credințe, a lepădat vătămarea eretică și s-a în-
tors la dreapta credință, căindu-se foarte mult de înșelăciunea sa 
de mai înainte”. Aceasta povestește Chiril despre dânsul.

După aceasta Preasfințitul Iuvenalie iarăși și-a luat scaunul 
său; căci dreptcredinciosul împărat Marchian a trimis să prindă 
pe acel mincinos patriarh Teodosie, ca să-și ia pedeapsă după 
faptele sale. Iar el, înștiințându-se despre aceea, a fugit la muntele 
Sinai și, ascunzându-se, s-a făcut neștiut. Deci, iarăși a răsărit în 
Ierusalim și în toată Palestina dreapta credință, încât mulți care 
fuseseră amăgiți cu eresul, s-au întors din nou la dreapta credință. 
Iar împărăteasa Evdochia, cunoscând greșeala sa în credință, s-a 
pocăit foarte, lipindu-se iarăși de Biserica credincioșilor.

Mănăstirea Cuviosului Gherasim era departe de Sfânta cetate 
a Ierusalimului ca la treizeci și cinci de stadii, iar de râul Iordanului 
ca de o stadie. În aceasta primea pe cei noi începători, iar părin-

ților celor desăvârșiți le dădea în pustie chilii sihăstrești. Erau sub 
mâna lui în pustie nu mai puțin de șaptezeci dintr-acești viețuitori, 
cărora le era dată rânduiala vieții de Cuviosul Gherasim, astfel: 
Cinci zile pe săptămână fiecare ședea în pustniceasca sa chilie, 
singur, în tăcere, având oarecare lucru de mâini; mânca puțină 
pâine uscată, pe care o aducea cu sine din mănăstire, apă și cur-
male; iar a gusta vreo fiertură nu le era slobod; nici foc nu-i lăsa 
să aprindă în chiliile lor, ca nici cu cugetul să nu dorească ceva în 
acele cinci zile.

Sâmbăta și duminica toți veneau în mănăstire și se adunau 
în biserică la Sfânta Liturghie și se împărtășeau cu Preacuratele 
și de viață făcătoarele Taine ale lui Hristos. După aceea, intrând 
în trapeză, mâncau fiertură și beau puțin vin, întru slava lui Dum-
nezeu. Apoi fiecare își aducea lucrul mâinilor sale, pe care îl lu-
crase în cele cinci zile, și-l punea înaintea Cuviosului. Duminică 
după-amiază, iarăși fiecare se ducea la pustniceasca sa chilie, 
luând puțină pâine și curmale și un vas cu apă, cum și mlădițe de 
finic, pentru împletit coșnițe. Și atât de mare le era sărăcia, încât 
fiecare nu avea nimic altceva, decât numai o haină veche ce-i 
acoperea trupul, o rogojină pe care se odihnea și un vas de lut 
cu apă. Și aveau poruncă de la părintele lor ca, ieșind din chilie, 
să nu-și închidă ușa, ci să lase chilia deschisă, ca oricine ar fi voit 
să intre și să ia ce i-ar plăcea din acele lucruri, să nu fie oprit. Toți 
aveau o inimă și un suflet, încât fiecare dintre dânșii zicea că nimic 
nu este al său, ci toate sunt de obște.

Se mai povestește și aceasta: Unii din acei părinți pustnici, ve-
nind la Cuviosul Gherasim, îl rugau ca să le poruncească să aprin-
dă uneori lumânare în sihăstreștile lor chilii, pentru citirea de noap-
te, iar uneori să aprindă și foc ca să-și încălzească apă pentru 
trebuința lor. Sfântul le răspundea: „De voiți să aveți foc în pustie, 
veniți de petreceți în mănăstire, împreună cu noii începători, căci 
eu niciodată nu voi lăsa să se facă foc în locașurile pustnicești, în 
toate zilele vieții mele!”.

Auzind cei din Ierihon de o viață așa de aspră a pustnicilor, 
care erau sub mâna Sfântului Gherasim, și-au făcut obicei ca, în 
toate sâmbetele și duminicile, să vină la locașul Cuviosului Ghe-
rasim și să aducă îndestulare de hrană și vin și toate câte erau de 
trebuință mănăstirii. Cuviosul Gherasim atât era de postitor, încât 
în Sfântul și Marele Post nimic nu gusta până la luminata zi a În-
vierii lui Hristos, decât numai își întărea trupul și sufletul cu Sfânta 
Împărtășanie a dumnezeieștilor Taine.

Lângă acest cuvios povățuitor a petrecut în singurătate și feri-
citul Chiriac, precum se află scris în viața lui, unde se zice: „Eftimie 
Cuviosul a primit cu dragoste pe Chiriac când a venit la dânsul, 
văzând într-însul, prin proorocie, darurile lui Dumnezeu care erau 
să fie în el. Apoi degrabă l-a îmbrăcat în schimă cu mâinile sale și 
l-a trimis la Iordan, la Sfântul Gherasim, fiindcă marele Teoctist se 
dusese către Domnul.

Sfântul Gherasim, văzând pe Chiriac tânăr, i-a poruncit să 
viețuiască în mănăstirea de obște și să slujească la ascultări. Iar 
Chiriac se arăta gata la toate ostenelile, se îndeletnicea în slujbele 
mănăstirii toată ziua și stătea la rugăciune toată noaptea, având 
rar puțin somn. Iar postul lui era că gusta la două zile pâine și apă. 
Cuviosul Gherasim văzând o înfrânare ca aceea la vârsta lui tână-
ră, se minuna și îl iubea.

Sfântul Gherasim avea obicei în Sfântul și Marele Post, să 
meargă în pustia cea mai adâncă, ce se numea Ruva, în care 
se sălășluia câteodată și Cuviosul Eftimie. Deci, iubind pe fericitul 
Chiriac pentru înfrânarea lui cea mare, îl lua cu dânsul la pustie. 
Acolo Chiriac se împărtășea în toate Duminicile cu Sfintele Taine 
din mâinile lui Gherasim, și petrecea în liniște pustnicească până 
la Duminica Stâlparilor; apoi se întorcea în mănăstire cu mult folos 
în suflet. 

Continuare în pagina 12

Viața Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan (+ 4 martie)
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Viața Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan (+ 4 martie)
Urmare din pagina 11
După câtăva vreme, Cuviosul părintele nostru Eftimie a murit, 

a cărui mutare Cuviosul Gherasim a cunoscut-o pe când ședea în 
chilia sa, pentru că a văzut pe îngerii lui Dumnezeu înălțând la cer 
cu bucurie sufletul Cuviosului Eftimie.

Deci sculându-se, a luat pe Chiriac și s-a dus în lavra lui Eftimie 
și l-a găsit adormit întru Domnul. După ce a îngropat cinstitul lui trup, 
s-a întors în chilia sa, împreună cu iubitul său ucenic Chiriac. Aces-
tui mare plăcut al lui Dumnezeu i-a slujit o fiară necuvântătoare, 
ca un om cu pricepere, din care pricină fericiții părinți Ioan Evirat 
și Sofronie sofistul scriu așa în Limonar: Am venit în lavra lui ava 
Gherasim, care era departe ca de o stadie de la Iordan. Iar monahii 
care viețuiau acolo ne-au spus despre ava Gherasim că, umblând 
el prin pustiul Iordanului, l-a întâmpinat un leu bolnav, care i-a arătat 
piciorul în care intrase un ghimpe mare, încât i se umflase piciorul. 
Leul se uita spre stareț cu ochi blânzi și, deși nu spunea cuvinte 
fiind necuvântător, însă cu chip smerit ruga pe stareț să-l vindece. 
Starețul, văzându-l că este într-o nevoie ca aceea, a șezut și, luând 
piciorul fiarei, a scos spinul. Apoi curățindu-i rana bine, a învăluit-o 
cu un petec și i-a dat drumul. Iar leul, după ce 
s-a vindecat, nu l-a mai părăsit pe stareț, ci, ca 
un ucenic, umbla după dânsul ori unde se du-
cea, încât se mira starețul de recunoștința cea 
bună a fiarei. De atunci îl hrănea starețul, dân-
du-i uneori pâine, iar alteori linte.

Părinții aveau în lavră un catâr cu care 
își aduceau apa de la sfântul Iordan, pentru 
trebuința fraților. Starețul a poruncit să dea 
catârul în seama leului, să umble cu el și să-l 
pască pe lângă râul Iordanului. Într-una din 
zile, păscând leul pe catâr, s-a dus de lângă 
dânsul o depărtare cam mare și a adormit la 
soare. Trecând din Arabia un om cu cămile, 
a văzut catârul singur fără păstorul lui, și l-a 
prins și l-a luat într-ale sale. Leul deșteptân-
du-se și căutând catârul, nu l-a găsit; apoi a 
venit la ava Gherasim trist și mâhnit că pier-
duse catârul. Starețul, gândind că leul a mân-
cat catârul, i-a zis: „Unde este catârul?”. Iar el 
stând ca omul, tăcea, căutând în jos. Starețul i-a zis iarăși: „Oare 
l-ai mâncat? Bine este cuvântat Domnul, că nu te vei duce de aici 
și tot lucrul care îl făcea catârul, tu îl vei face, slujind la trebuința 
mănăstirească!”. De atunci, din porunca starețului, puseră deasu-
pra leului sarcina ce se punea pe catâr, adică un vas mare, cu care 
se aducea apă în mănăstire de la Iordan.

Într-una din zile, a venit la stareț un ostaș oarecare, pentru ru-
găciuni. Văzând pe leu aducând apă și aflând pricina, i-a fost milă 
de el și a dat trei galbeni părinților ca să cumpere un catâr pentru 
trebuința lor, iar pe leu să-l elibereze de o robie ca aceea. S-a făcut 
așa, adică s-a cumpărat alt catâr pentru slujba mănăstirească, iar 
pe leu l-a eliberat. După puțină vreme, neguțătorul acela din Arabia 
care luase catârul trecând iarăși cu cămilele la sfânta cetate a Ieru-
salimului să vândă grâu, avea cu el și catârul acela. Și după ce a 
trecut Iordanul, din întâmplare, l-a întâmpinat leul, care, văzând pe 
catâr împreună cu cămilele, l-a cunoscut. Apoi deodată răcnind, s-a 
repezit la dânsul. Neguțătorul și cei care erau cu dânsul, văzând 
leul, se înspăimântară și fugiră; iar leul, prinzându-l de frâu cu gura, 
cum era obiceiul lui mai înainte, ducea catârul împreună cu trei că-
mile legate una după alta, încărcate cu grâu, bucurându-se foarte 
și mugind, că a aflat catârul pe care-l pierduse, și l-a adus la stareț.

Cuviosul stareț zâmbind, a zis către frați: „În zadar am ocă-
rât leul, crezând că a mâncat catârul!”. Și a numit leul Iordan. De 
atunci, adeseori venind leul la stareț și luând hrană de la dânsul, 

nu s-a despărțit de lavră cinci ani. Iar după ce Cuviosul Gherasim 
s-a dus către Domnul și s-a îngropat de către părinți, după a lui 
Dumnezeu purtare de grijă leul nu s-a aflat atunci în lavră. Venind 
după puțină vreme, își căuta starețul său. Iar Savatie, ucenicul lui 
Gherasim, văzând leul, a zis către dânsul: „Iordane, starețul nostru 
ne-a lăsat sărmani și s-a dus către Domnul!”.

Apoi îi dădu hrană, zicându-i: „Ia și mănâncă!”. Dar leul nu voia 
să primească hrană, ci lua aminte adeseori încoace și încolo și 
căutându-și starețul, adică pe Cuviosul Gherasim, răcnea foarte 
tare, mâhnindu-se. Iar Savatie și ceilalți bătrâni îl mângâiau, zi-
cându-i: „S-a dus starețul către Domnul, lăsându-ne pe noi!”. Dar 
nu puteau să-l potolească din strigare; și cu cât ei socoteau a-l 
mângâia prin cuvinte, el cu atât mai mult se tânguia și făcea mare 
strigare, răcnind și schimbând glasuri și cu fața și cu ochii, arătân-
du-și mâhnirea pe care o avea nevăzându-și starețul.

Atunci i-a zis părintele Savatie: „Dacă nu ne crezi, mergi cu 
noi și-ți vom arăta locul unde zace starețul”. Și luându-l, l-au dus 
la mormântul unde era îngropat Cuviosul Gherasim. Mormântul 
era departe de biserică, ca la cinci pași de picior. Stând părinte-

le Savatie deasupra mormântului Cuviosului 
Gherasim, a zis către leu: „Iată aici este îngro-
pat starețul nostru!”. Și, plecându-și genunchii 
deasupra mormântului starețului, părintele Sa-
vatie plângea.

Leul, auzind acestea și văzând pe Savatie, 
se bătea și el cu capul de pământ, răcnind tare; 
după aceea a murit îndată deasupra mormân-
tului starețului. Însă aceasta s-a făcut nu pentru 
că leul a avut suflet cuvântător, ci Dumnezeu a 
voit să preamărească pe cel ce L-a preamărit 
pe El, adică pe Sfântul Cuviosul Gherasim, nu 
numai în viață, ci și după moarte. Apoi să ne 
arate nouă, câtă ascultare aveau fiarele către 
Adam în Rai, mai înainte de a lui neascultare 
și cădere din Rai.

De aici se vede cât a fost de plăcut lui Dum-
nezeu Cuviosul Gherasim cel Mare, care, din 
tinerețe până la bătrânețe, I-a slujit cu osârdie, 
și a trecut către El, spre viața cea neîmbătrâni-

tă, unde împreună cu sfinții sălășluindu-se, slăvește pe Tatăl și pe 
Fiul și pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

N O T Ă - Prologul spune că acest Cuvios Gherasim ar fi viețu-
it pe timpul împărăției lui Constantin Bărbosul (668-685), nepotul lui 
Heraclie; dar se vede din viața Cuviosului Eftimie cel Mare, cum că în 
zilele lui și ale Cuviosului Gherasim a fost Sinodul al patrulea a toată 
lumea, în Calcedon, 451. Sinodul acela s-a ținut pe vremea împă-
răției lui Marcian, care a fost mai înainte de Constantin Bărbosul cu 
mai mult de două sute de ani. Căci Marcian a murit în anul 457 după 
nașterea lui Hristos, iar Constantin Bărbosul a fost în anul 668. Însă 
sinaxarul Kievului scrie că Sfântul Gherasim a viețuit în anul 5908 de 
la facerea lumii (400 d. Hr.), pe vremea împărăției lui Marcian. Acel an 
nu este însă al sfârșitului lui Gherasim, ci al viețuirii lui în împărăția lui 
Teodosie, înaintea lui Marcian. Se cuvine a ști că Sfântul Gherasim 
din Lichia a venit în Palestina pe la sfârșitul împărăției lui Teodosie 
cel Tânăr, la începutul împărăției lui Marcian, care a fost în anul 408, 
după nașterea lui Hristos. A viețuit Sfântul Gherasim în Palestina, 
când împărățea acel Marcian, iar după dânsul, în timpul lui Leon cel 
Mare (450-474), apoi al lui Leon cel Tânăr, și a ajuns până la domnia 
lui Zenon (474-481), întru a cărui vreme, în anul al doilea, Cuviosul 
Gherasim a murit. Și a fost această moarte în anul 475, după naște-
rea lui Hristos, indictionul 13, adică o sută nouăzeci și doi de ani mai 
înainte de Constantin Bărbosul (668-685).
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