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Pe umerii sfinților se sprijină cerul

Lucrări de renovare în 
Parohia „Izvorul Tămăduirii”

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

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

Astăzi nici la sat, unde se crede că cerul e mai aproa-
pe, clopotele nu mai bat cu aceeași putere. Trecem prin 
lume nemaiprivind spre cer, ci încercăm să purtăm fieca-
re un cer al nostru, după bunul plac. 

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

1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele 
lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în 
Ierusalim, întrebând:

2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci 
am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne în-
chinăm Lui.

3. Și auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul 
împreună cu el.

4. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, că-
uta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?

5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că așa este scris 
de proorocul:

6. „Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicide-
cum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din 
tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul 
Meu Israel”.

7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la 
ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.

8. Și trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mer-
geți și cercetați cu de-amănuntul des-
pre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și 
mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui.                                    
                                                                                                           (continuare în pagina 2) 
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CUPRINS

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

Nu mai simțim atingerea lor pentru că e delicată și este 
asemenea „efectului de fluture” care poate schimba din 
puțin în puțin întregul Univers prin convertirea discretă a 
firilor noastre. Dar noi suntem prea ocupați să mai vorbim 
cu Dumnezeu, prea ocupați să mai căutăm sfinții. Dăm ce 
e mai de preț stăpânitorului acestui veac, fiind mult prea 
ocupați cu „de toate”. 

Dar să nu uităm că va veni momentul să spunem: as-
tăzi sunt cu adevărat ocupat. Mă aflu în fața Scaunului 
de Judecată și-mi este cu adevărat frică, pentru că nu 
m-am oprit nici măcar o clipă în alergarea mea prin viață 
să privesc cu ochi de copil cerul sfinților ce mereu a stat 
deasupra mea și m-a acoperit.

Monica Buțu

În prezent, la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Tg-Jiu, 
se desfășoară ample lucrări de renovare. Cine dorește 
să ne sprijine poate dona orice sumă la Biserică. Adre-
sa noastră este str. Narciselor, nr. 2, în incinta Cimitirului 
Municipal Tg-Jiu. Vă vom elibera chitanță. Pentru transfer 
bancar, puteți folosi contul parohiei:

Parohia „Izvorul Tămăduirii” Tg-Jiu, CIF 14479010
IBAN CEC Bank: RO16CECEGJ0136RON124720
Pentru orice informație suplimentară, părinte-

le paroh Gheorghe Emil Șearpe vă stă la dispoziție la 
0765.249.285. Vă mulțumim!

Site: BisericaIzvorulTamaduiriiTgJiu.wordpress.com
Facebook: izvorul.tamaduirii.tg.jiu

Citim din Biblie
Sfânta Evanghel ie după Mate i , 
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Ca act cotidian justificat fiziologic, spălarea e firească, 
mai ales în societățile cu pretenții de civilizație avansată1 
(unul dintre criteriile consumiste este cel de săpun pe cap 
de locuitor). Individuală sau publică (încă din antichitate 
s-au înființat băi publice), spălarea parțială sau integrală 
a trupului este la fel de veche precum mîncarea, dormi-
rea, îmbrăcarea și toate celelalte nevoi care mențin în op-
timă stare de activitate trupul omului de la Facere. 

Ca simbol, spălarea ritualică a mîinilor (v. gestul biblic 
al guvernatorului roman Pilat care înseamnă degrevarea 
de răspundere) apare menționată și la români: La Anul 
Nou se merge la nași pentru a le spăla mîinile2. Aici este 
vorba despre un gest de recunoaștere a unui statut soci-

Sfânta Evanghel ie după Mate i , Cap itolul 2

Spălarea ca simbol al-duhovnicesc superior – al nașilor, care sînt părinți spi-
rituali –, generator de recunoștință și respect – din partea 
finilor.

Despre spălarea ritualică a picioarelor aflăm din Biblie, 
mai precis de la Sfîntul Evanghelist Ioan concluzia Mîntu-
itorului: Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat 
vouă picioarele, și voi sînteți datori să vă spălați picioarele 
unii altora; [...] că pildă v-am dat, ca și voi să faceți așa 
cum am făcut Eu cu voi. [...] Adevăr, adevăr vă spun: Nu 
este sluga mai mare decît domnul ei, nici solul mai mare 
decît cel ce l-a trimis.[...] De vreme ce știți acestea, feri-
ciți veți fi de le veți face. (Cf. Ioan 13, 1-17). În ilustrația 
alăturată redată după Wikipedia e înfățișată scena biblică 
în viziunea lui Meister des Hausbuches, 1475 (Gemälde-
galerie, Berlin). 

(urmare din pagina 1)
9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe 

care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până 
ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul.

10. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare 
foarte.

11. Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu 
Maria, mama Lui, și căzând la pământ, s-au închinat 
Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: 
aur, tămâie și smirnă.

12. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la 
Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor.

13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se ara-
tă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe 
mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi 
spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.

14. Și sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul și pe mama 
Lui și a plecat în Egipt.

15. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se îm-
plinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: 
„Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.

16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a 

mâniat foarte și, trimițând a ucis pe toți pruncii care 
erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și 
mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.

17. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia 
proorocul:

18. „Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; 
Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâia-
tă pentru că nu sunt”.

19. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a 
arătat în vis lui Iosif în Egipt,

20. Și i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și 
mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce că-
utau să ia sufletul Pruncului.

21. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul și pe mama Lui și a 
venit în pământul lui Israel.

22. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui 
Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând 
poruncă, în vis, s-a dus în părțile Galileii.

23. Și venind a locuit în orașul numit Naza-
ret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus 
prin prooroci, că Nazarinean Se va chema. 
                                                       bibliaortodoxa.ro

1. Din lista darurilor menționată de Simion Florea Marian în vol. 
Nascerea la români. Studiu etnografic, Bucuresci, Lito-Tipografia 
Carol Göbl, 1892, reeditat în 2000 de Editura Saeculum I.O. nu lip-
seau [...] doi-patru oca de sopon, care înseamnă ca finul sau fina să 
fie curată (v. în ediția nouă la p. 207). 

2. Sărbători și obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului 

Etnografic Român, vol. II, Banat, Crișana, Maramureș, coordonator Ion 
Ghinoiu, îngrijire științifică de Cornelia Pleșca, seria Corpus de documen-
te etnografice, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“, 
București, Academia Română, Editura Enciclopedică, 2002. Lucrarea e 
citată în vol. Laptele matern și aburul hranei. Contexte etnologice, de 
Laura Ioana Toader, București, Editura Etnologică, 2020, p. 655. 

Tiraj: 60 exemplare. Mulțumim donatorilor care au făcut posibilă mărirea tirajului acestui număr!
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La catolici se 
cîntă la ceremonia 
spălării picioarelor 
din Joia Mare: Man-
datum novum face 
vobis ut diligatis in-
vicem sicut dilexi 
vos (Poruncă nouă 
vă dau: Să vă iubiți 
unii pe alții! Așa cum 
v-am iubit Eu pe voi, 
așa și voi să vă iubiți 
unii pe alții – Ioan 
13, 34). 

În prezent, mai 
multe culte, alături 
de catolici (anglica-
nii, luteranii, meto-
diștii, presbiterienii, 
protestanții, adven-
tiștii de ziua a șap-
tea, anabaptiștii, 
baptiștii și penticos-
talii) practică ritualul 

în cauză. 
Am avut prilejul de a asista și eu chiar anul acesta la un 

asemenea ritual dintr-o biserică de cartier bucureștean și 
știu că există lăcașuri ortodoxe unde se mai practică spă-
larea picioarelor. Semnificația pedagogic-duhovnicească 
e clară: smerenia e cununa virtuților creștine, dar ea cred 
că nu se cuvine a se practica neapărat în sensul aten-
ționării evanghelice „cel din urmă va fi cel dintîi“ – care 
apare cu diferențe minime la Matei (v. 19, 30 și 20, 16), la 
Marcu (v. 10, 31) și Luca (v. 13, 30) – ca o întrecere (fie 
ea chiar pe dos!) între semeni. Consider că mai degrabă 
înaintea propriei conștiințe, în forul nostru intim, înfrîngîn-
du-ne clipă de clipă egoul, avem de lucrat, după cît ne țin 
puterile, smerenia. „Să stăm bine să stăm cu frică“ au fost 
cuvintele Arhanghelului Mihail dinaintea atitudinii mîndre 
și revoltate a lui Lucifer. Smerenia contra mîndriei; poziția 
din urmă, cea mai umilă, de slujbaș contra înghesuirii de-a 
fi cel din față, cel slujit – iată lecția pe care am avea-o de 
învățat din spălarea picioarelor apostolilor de către Iisus 
Hristos; așadar, spălarea fizică (vizibilă) a picioarelor de 
către frați este însoțită de spălarea de mîndrie (în chip 
nevăzut), prin prezența lui Iisus Hristos alături de noi. 

Comentîndu-se acest ritual, într-un articol aflat pe in-
ternet se formulau cîteva concluzii dintre care extrag: 

Spălatul picioarelor a fost o necesitate în acea vreme 
[cînd așezarea la masă se făcea de regulă pe jos, cu pi-
cioarele aproape de comeseni și de bucate] care nu este 
o necesitate în contextul nostru, cînd luăm masa așezați 
pe scaune în jurul mesei. Domnul Iisus a spălat picioarele 
ucenicilor ca să-i mustre pentru mîndria lor și pentru a-i 
învăța să aibă o atitudine prin care să fie gata să slu-
jească unul altuia. Spălatul picioarelor nu este parte din 
semnul Noului Legămînt cum este paharul și pîinea și nu 
există o poruncă clară a Domnului Iisus pentru creștini 
să practice spălatul picioarelor înainte de Cina Domnului. 
Este o încălcare a Cuvîntului lui Dumnezeu cînd cineva 

impune altora practica spălării picioarelor ca și condiție 
obligatorie pentru mîntuirea sufletului3.

Demn de reținut este că spălarea picioarelor din punct de 
vedere fizic între frați (este partea vizibilă), însă Iisus Care 
este cu noi efectuează în chip nevăzut spălarea de mîndrie. 

În primăvara lui 2020, ca printr-o ridicare de baghetă a 
stăpînitorului acestei lumi, ni s-au indicat anumite proce-
duri între care și spălatul cît mai des pe mîini pentru a nu 
ne contamina cu fabricatul virus chinezo-american. Ges-
tul nu era chiar inutil-prostesc (fiecare elev de clasa a cin-
cea știe deja că spălatul pe mîini previne contaminările și 
îmbolnăvirile prin bacterii, dar nu prin viruși, căci fiind mult 
mai mici, aceștia din urmă fac inutile orice măsuri!), ci viza 
un soi de ritual colectiv de înfricoșare satanică. Purtatul 
măștilor (la fel de inutil în stăvilirea infectărilor virotice!) și 
distanțarea urmăreau, de asemenea, panicarea globală 
a populației. Scopul s-a dovedit pentru unii foarte clar de 
la bun început, pentru alții – învăluit în justificări „medica-
le“. Obligatoria primă distanțare fizică a creat o secundă 
distanțare socială („vaccinați vs. nevaccinați“) analogă 
aceleia din comunism „oameni noi vs. dușmani ai popo-
rului“. Regula e străveche: divide et impera. Certă a fost 
dobîndirea unor avantaje materiale extraordinare pe sea-
ma comercializării unor seruri experimentale, a căror efi-
ciență în combaterea „epidemiei“ este nulă, dar tulburător 
imprevizibilă din cauza ingredientelor ascunse introduse 
ilicit în organismele oamenilor4. 

Nădăjduind sfîrșitul perioadei covidice 2020-2022 trag 
concluzia că am fost împinși într-o plandemonie bine 
pusă la punct politic, psihologic, sociologic și economic 
ale cărei consecințe se vor dezvălui plenar într-un viitor 
apropiat. 

Rog pe bunul Dumnezeu să ne ferească de experiențe 
asemănătoare!

București, 8 florar 2022 
Mihai Floarea

3. Cf. https://moldovacrestina.md/despre-practica-spalatul-picioarelor/
4.https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/MAREA-INSELA-

TORIE-PFIZER-COMIRNATY.-Vaccinurile-provoca-MAI-MULT-RAU-DE-
CAT-BINE.-Eficienta-reala-0-84-O-Alianta-de-peste-500-de-medici-ca-
nadieni-face-demonstratia-intr-un-STUDIU-VIDEO-extraordinar-inso-
tit-de-DOVEZI-INCONTESTABILE-172291

https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/EXCLU-
SIV.-Dr.-MASAHIKO-OKADA-prezinta-romanilor-un-ADEVAR-STIIN-
TIFIC-care-ar-trebui-sa-blocheze-vaccinarea-pe-loc.-EFICIENTA-vac-
cinului-Pfizer-este-in-realitate-DOAR-DE-0.84-.-INTERVIU-Active-
News-cu-reputatul-profesor-japonez.-VIDEO-172553

https://www.activenews.ro/stiri/STUDIUL-de-care-nu-ati-auzit-re-
alizat-pe-23-DE-MILIOANE-DE-OAMENI-prin-care-se-confirma-in-
cidenta-PROBLEMELOR-CARDIACE-dupa-vaccinarea-cu-PFIZER-
MODERNA-si-ASTRA-ZENECA-OXFORD-174092

https://www.activenews.ro/stiri/VORBIM-DE-CRIME-CON-
TRA-UMANITATII-Dr.-Reiner-Fuellmich-la-Bruxelles-de-vorba-cu-jur-
nalistul-Richard-Boutry-despre-procesul-Nuremberg-II-care-ince-
pe-saptamana-viitoare.-VIDEO-172304

https://www.activenews.ro/stiri/Scoala-de-dictatori-Covid-a-lui-
Klaus-Schwab-si-planul-pentru-Marea-Resetare.-VIDEO-171003 etc.

https://moldovacrestina.md/despre-practica-spalatul-picioarelor/
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/MAREA-INSELATORIE-PFIZER-COMIRNATY.-Vaccinurile-provoca-MAI-MULT-RAU-DECAT-BINE.-Eficienta-reala-0-84-O-Alianta-de-peste-500-de-medici-canadieni-face-demonstratia-intr-un-STUDIU-VIDEO-extraordinar-insotit-de-DOVEZI-INCONTESTABILE-172291
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/MAREA-INSELATORIE-PFIZER-COMIRNATY.-Vaccinurile-provoca-MAI-MULT-RAU-DECAT-BINE.-Eficienta-reala-0-84-O-Alianta-de-peste-500-de-medici-canadieni-face-demonstratia-intr-un-STUDIU-VIDEO-extraordinar-insotit-de-DOVEZI-INCONTESTABILE-172291
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/MAREA-INSELATORIE-PFIZER-COMIRNATY.-Vaccinurile-provoca-MAI-MULT-RAU-DECAT-BINE.-Eficienta-reala-0-84-O-Alianta-de-peste-500-de-medici-canadieni-face-demonstratia-intr-un-STUDIU-VIDEO-extraordinar-insotit-de-DOVEZI-INCONTESTABILE-172291
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/MAREA-INSELATORIE-PFIZER-COMIRNATY.-Vaccinurile-provoca-MAI-MULT-RAU-DECAT-BINE.-Eficienta-reala-0-84-O-Alianta-de-peste-500-de-medici-canadieni-face-demonstratia-intr-un-STUDIU-VIDEO-extraordinar-insotit-de-DOVEZI-INCONTESTABILE-172291
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/MAREA-INSELATORIE-PFIZER-COMIRNATY.-Vaccinurile-provoca-MAI-MULT-RAU-DECAT-BINE.-Eficienta-reala-0-84-O-Alianta-de-peste-500-de-medici-canadieni-face-demonstratia-intr-un-STUDIU-VIDEO-extraordinar-insotit-de-DOVEZI-INCONTESTABILE-172291
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/EXCLUSIV.-Dr.-MASAHIKO-OKADA-prezinta-romanilor-un-ADEVAR-STIINTIFIC-care-ar-trebui-sa-blocheze-vaccinarea-pe-loc.-EFICIENTA-vaccinului-Pfizer-este-in-realitate-DOAR-DE-0.84-.-INTERVIU-ActiveNews-cu-reputatul-profesor-japonez.-VIDEO-172553
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/EXCLUSIV.-Dr.-MASAHIKO-OKADA-prezinta-romanilor-un-ADEVAR-STIINTIFIC-care-ar-trebui-sa-blocheze-vaccinarea-pe-loc.-EFICIENTA-vaccinului-Pfizer-este-in-realitate-DOAR-DE-0.84-.-INTERVIU-ActiveNews-cu-reputatul-profesor-japonez.-VIDEO-172553
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/EXCLUSIV.-Dr.-MASAHIKO-OKADA-prezinta-romanilor-un-ADEVAR-STIINTIFIC-care-ar-trebui-sa-blocheze-vaccinarea-pe-loc.-EFICIENTA-vaccinului-Pfizer-este-in-realitate-DOAR-DE-0.84-.-INTERVIU-ActiveNews-cu-reputatul-profesor-japonez.-VIDEO-172553
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/EXCLUSIV.-Dr.-MASAHIKO-OKADA-prezinta-romanilor-un-ADEVAR-STIINTIFIC-care-ar-trebui-sa-blocheze-vaccinarea-pe-loc.-EFICIENTA-vaccinului-Pfizer-este-in-realitate-DOAR-DE-0.84-.-INTERVIU-ActiveNews-cu-reputatul-profesor-japonez.-VIDEO-172553
https://www.activenews.ro/covid-dezvaluiri-covid/EXCLUSIV.-Dr.-MASAHIKO-OKADA-prezinta-romanilor-un-ADEVAR-STIINTIFIC-care-ar-trebui-sa-blocheze-vaccinarea-pe-loc.-EFICIENTA-vaccinului-Pfizer-este-in-realitate-DOAR-DE-0.84-.-INTERVIU-ActiveNews-cu-reputatul-profesor-japonez.-VIDEO-172553
https://www.activenews.ro/stiri/STUDIUL-de-care-nu-ati-auzit-realizat-pe-23-DE-MILIOANE-DE-OAMENI-prin-care-se-confirma-incidenta-PROBLEMELOR-CARDIACE-dupa-vaccinarea-cu-PFIZER-MODERNA-si-ASTRA-ZENECA-OXFORD-174092
https://www.activenews.ro/stiri/STUDIUL-de-care-nu-ati-auzit-realizat-pe-23-DE-MILIOANE-DE-OAMENI-prin-care-se-confirma-incidenta-PROBLEMELOR-CARDIACE-dupa-vaccinarea-cu-PFIZER-MODERNA-si-ASTRA-ZENECA-OXFORD-174092
https://www.activenews.ro/stiri/STUDIUL-de-care-nu-ati-auzit-realizat-pe-23-DE-MILIOANE-DE-OAMENI-prin-care-se-confirma-incidenta-PROBLEMELOR-CARDIACE-dupa-vaccinarea-cu-PFIZER-MODERNA-si-ASTRA-ZENECA-OXFORD-174092
https://www.activenews.ro/stiri/STUDIUL-de-care-nu-ati-auzit-realizat-pe-23-DE-MILIOANE-DE-OAMENI-prin-care-se-confirma-incidenta-PROBLEMELOR-CARDIACE-dupa-vaccinarea-cu-PFIZER-MODERNA-si-ASTRA-ZENECA-OXFORD-174092
https://www.activenews.ro/stiri/VORBIM-DE-CRIME-CONTRA-UMANITATII-Dr.-Reiner-Fuellmich-la-Bruxelles-de-vorba-cu-jurnalistul-Richard-Boutry-despre-procesul-Nuremberg-II-care-incepe-saptamana-viitoare.-VIDEO-172304
https://www.activenews.ro/stiri/VORBIM-DE-CRIME-CONTRA-UMANITATII-Dr.-Reiner-Fuellmich-la-Bruxelles-de-vorba-cu-jurnalistul-Richard-Boutry-despre-procesul-Nuremberg-II-care-incepe-saptamana-viitoare.-VIDEO-172304
https://www.activenews.ro/stiri/VORBIM-DE-CRIME-CONTRA-UMANITATII-Dr.-Reiner-Fuellmich-la-Bruxelles-de-vorba-cu-jurnalistul-Richard-Boutry-despre-procesul-Nuremberg-II-care-incepe-saptamana-viitoare.-VIDEO-172304
https://www.activenews.ro/stiri/VORBIM-DE-CRIME-CONTRA-UMANITATII-Dr.-Reiner-Fuellmich-la-Bruxelles-de-vorba-cu-jurnalistul-Richard-Boutry-despre-procesul-Nuremberg-II-care-incepe-saptamana-viitoare.-VIDEO-172304
https://www.activenews.ro/stiri/Scoala-de-dictatori-Covid-a-lui-Klaus-Schwab-si-planul-pentru-Marea-Resetare.-VIDEO-171003
https://www.activenews.ro/stiri/Scoala-de-dictatori-Covid-a-lui-Klaus-Schwab-si-planul-pentru-Marea-Resetare.-VIDEO-171003
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CATEHEZĂ DESPRE RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

I.	 PREGĂTIRE	APERCEPTIVĂ
Data trecută, am vorbit despre importanța și felurile 

rugăciunii, în general. Ne amintim că rugăciunea este lă-
untrică și verbală, personală și publică; de cerere, de mul-
țumire și de laudă. Fiind „vorbirea minții cu Dumnezeu” 
(Evagrie Ponticul), rugăciunea are ca foloase:

 - comuniunea cu Dumnezeu și dobândirea asemănării 
cu El;

 - luminarea minții;
 - bucuria inimii;
 - întărirea voinței.
Rugăciunea trebuie asociată cu postul („acest neam 

de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post” – 
Matei 17, 21) și cu milostenia.

Între rugăciunile noastre zilnice se numără și „Tatăl 
nostru”, numită și „Rugăciunea Domnească”, fiind cel mai 
des rostită dintre toate rugăciunile. Domnul Iisus Hristos 
S-a rugat adeseori Tatălui Ceresc și a învățat pe oameni 
despre importanța rugăciunii către Dumnezeu Tatăl. Când 
Apostolii I-au cerut să-i învețe cum să se roage, Mântu-
itorul a oferit desăvârșita ru-
găciune. Alcătuită de Însuși 
Domnul nostru Iisus Hristos, 
„Tatăl nostru” este cea mai 
puternică și cea mai cuprin-
zătoare dintre rugăciuni, de-
oarece este cuvânt dumne-
zeiesc, prescurtarea întregii 
Evanghelii.

II.	 TEMA	DE	ASTĂZI își 
propune o scurtă tâlcuire a ru-
găciunii „Tatăl nostru” în lumi-
na Tradiției Ortodoxe.

III.	 TRATARE
Rugăciunea Domnească 

are trei părți:
1) invocare („Tatăl nostru care ești în ceruri”)
2) șapte cereri („Sfințească-se numele Tău... ci ne iz-

băvește de cel rău”)
3) încheiere („Că a Ta este Împărăția..”)
*Invocarea: „Tatăl nostru care ești în ceruri” ne îndeam-

nă să ne adresăm lui Dumnezeu ca unui părinte iubitor, 
asemenea copiilor care solicită cu încredere părinților 
cele de trebuință.

Cuvântul „Tată” deșteaptă încredere, ne aduce aminte 
de darurile primite de la Dumnezeu și ne învață că acela 
care vrea să se roage lui Dumnezeu trebuie să se roage 
Lui ca un fiu după har.

Zicem „Tatăl nostru” pentru că noi toți „suntem frați și 
ne rugăm unii pentru alții”. „Care ești în ceruri” ne învață 
că Dumnezeu îngăduie să fie văzut numai în ceruri, deși 
este pretutindeni, „harul și bogăția binefacerilor Sale stră-
lucește mai ales în ceruri” (Mărturisirea Ortodoxă).

*PRIMA CERERE, „Sfințească-se numele Tău”, nu 
semnifică faptul că Dumnezeu nu este Sfânt. Dimpotrivă, 
recunoaștem și mărturisim sfințenia lui Dumnezeu, dorind 
ca numele Lui să se sfințească în noi, în viața noastră. 

Altfel spus, vrem să ne împărtășim de sfințenia Lui, prin 
alungarea păcatului și prin practicarea virtuților.

*A DOUA CERERE, „Vie Împărăția Ta”, se tâlcuiește 
în trei chipuri:

- Dumnezeu să împărățească peste noi;
- Împărăția Lui să fie printre noi;
- Împărăția Lui să fie în noi.
Cerem ca Dumnezeu să ne facă moștenitori ai cereștii 

Sale Împărății, adică ai fericirii veșnice. Este ca un strigăt 
de nerăbdare al sufletului nostru năzuind spre cer, spre 
„dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 
17). Este rugăciunea care a însuflețit și s-a înălțat din ini-
mile tuturor Sfinților. Deși Împărăția lui Dumnezeu este 
înăuntrul nostru (Luca 17, 21), totuși ne rugăm să vină, 
adică să crească deplin în noi și între noi.

*A TREIA CERERE, „Facă-se voia Ta precum în cer 
așa și pe pământ”, ne arată că ascultarea de Dumnezeu 
înseamnă adevărata libertate a omului, deoarece voința 
Tatălui este îndreptată doar spre binele nostru. În ceruri, 
îngerii se bucură neîntrerupt, împlinind voia divină, ei 
ascultă pe Dumnezeu de bunăvoie și au aceeași râvnă 

mereu; se supun neîncetat și sunt 
neclintiți în ascultarea și împlini-
rea poruncilor lui Dumnezeu. Aici 
avem strigătul aprins de dragoste 
pentru Împărăția lui Dumnezeu și 
un cântec de biruință întru cinsti-
rea nemărginitei sale puteri, un 
fapt de supunere a voii noastre 
la însăși voia lui Dumnezeu după 
pilda Mântuitorului.

*A PATRA CERERE, „Pâinea 
noastră cea spre ființă dă-ne-o 
nouă astăzi” se referă la binecu-
vântarea celor necesare traiului 
zilnic. Ea semnifică și năzuința 
spre primirea Sfintei Împărtășanii, 

hrana mântuirii, după cuvintele lui Hristos: „Eu sunt Pâi-
nea cea vie, care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva 
din pâinea aceasta, va fi viu în veci.” (Ioan 6, 51)

Cerem de la Dumnezeu tot ce ne trebuie pentru în-
treținerea vieții trupești și sufletești. Începând cu această 
cerere și până la sfârșitul Rugăciunii Domnești, ne rugăm 
lui Dumnezeu pentru noi înșine. În cuvântul „pâine” se cu-
prind toate cele trebuitoare ca să ne păstrăm viața noas-
tră în lumea aceasta, atât în ce privește hrana, cât și alte 
lucruri de care avem nevoie ca să trăim.

Desigur, trebuie să ajutăm și pe cei lipsiți și să cerem 
și hrană sufletească de la Dumnezeu (cuvântul lui Dum-
nezeu, împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului). 
Sfânta Împărtășanie este rânduită spre ființarea sufletu-
lui, „leacul nemuririi” (Sf. Ignatie Teoforul).

*A CINCEA CERERE, „Și ne iartă nouă greșelile noas-
tre, precum și noi iertăm greșiților noștri”, ne arată că ier-
tarea celor care ne-au greșit este o condiție de bază pen-
tru a primi la rândul nostru iertarea divină.

A rosti rugăciunea „TATĂL NOSTRU” cu inima împie-
trită de a nu ierta altuia greșelile înseamnă a ne osândi 
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singuri. Totuși, dacă din slăbiciunea firii, încă nu am re-
ușit să biruim ura din noi, nu trebuie să încetăm a rosti 
această rugăciune. Dumnezeu ne va ajuta în cele din 
urmă să biruim slăbiciunea firii și să alungăm ura din 
inima noastră.

*A ȘASEA CERERE, „Și nu ne duce pe noi în ispită” se 
adresează lui Dumnezeu, cerându-I ca harul Lui să ne fe-
rească de ispitele care întrec puterile noastre. Ispita este 
bântuiala cea rea, care amăgește și împinge pe credin-
cioși sub jugul diavolului. Ispita nu este de la Dumnezeu, 
deoarece Dumnezeu, fiind bun, nu ispitește pe nimeni. 
Ea este uneltirea celui necurat, cel care ațâță în om „pofta 
trupului, pofta ochilor și trufia vieții”. Diavolul se foloseș-
te de obicei de slăbiciunile noastre, de patimile noastre, 
când ne întinde momeala ispitei. Ispita în sine nu este 
păcat, ci învoirea cu ispita este păcat.

Ispitele ne sunt de mare folos:
- ne trezesc din nepăsare;
- ne smeresc;
- ne sporesc virtutea;
- ne măresc dragostea de Dumnezeu;
- ne ajută să ne ispășim păcatele;
- ne sporesc fericirea noastră veșnică.
Pentru a birui ispitele, cerem lui Dumnezeu harul Său. 

„Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noas-
tre” (I Corinteni 10, 13).

*A ȘAPTEA CERERE, „Ci ne izbăvește de cel viclean” 
(sau rău), se referă la diavol, duhul răutății, făptuitorul și 
adevăratul începător al răului. Ne rugăm lui Dumnezeu 
să ne păzească de tot răul, adică de păcat și de toată 
răutatea care ațâță mânia lui Dumnezeu spre pedepsi-
rea noastră. Este și o trimitere aici la sfârșitul nostru cel 
mai de pe urmă, sfârșitul vieții noastre. La timpul morții 
noastre ne rugăm lui Dumnezeu să alunge de la noi toată 
bântuiala vrăjmașului și să ne ferească de munca veșnică 
a iadului.

*ÎNCHEIEREA se mai numește și doxologie: „Că a Ta 
este Împărăția și puterea și slava, în veci, AMIN.”

Dacă la invocare ne-am ridicat sufletul către Dumne-
zeu cu încredere că vom dobândi cele ce vom cere de la 
El, cu cuviință, în încheiere, ne arătăm nădejdea că vom 
primi cele pentru care ne-am rugat.

Îi aducem mulțumită Celui care a binevoit să ne dea 
atâtea bunătăți și vestim sărbătorește că Lui I se cuvine 

toată slava, cinstea și puterea, Tatălui și Fiului și Sfântului 
Duh.

Cuvântul „AMIN” este un vechi cuvânt evreiesc, care 
înseamnă „așa să fie”, toate să se facă „după cum ne-am 
rugat.”

IV.	 RECAPITULAREA
Am încercat o scurtă tâlcuire a rugăciunii „TATĂL NOS-

TRU”, a invocării, a cererilor și a încheierii.
Desigur, aceste mici explicații sunt departe de a epuiza 

problemele și înțelesurile cererilor din Rugăciunea Dom-
nească. În alte ocazii, vom aprofunda semnificațiile ei.

V.	 ASOCIEREA
Înțelegerea și rostirea corectă a rugăciunii „TATĂL 

NOSTRU” este un pas important pentru a înțelege corect 
cultul divin în ansamblul lui, pentru a participa la Sfintele 
Slujbe cu toată bunăvoința.

Pentru a ne mântui, rugăciunile noastre trebuie însoțite 
neapărat cu postul, cu milostenia, etc. (faptele bune în 
general). Rugăciunile rămân altfel simple exerciții verbale 
sau ale minții.

VI.	 GENERALIZAREA
Tâlcuirea rugăciunilor, a Scripturii, a doctrinei Bisericii 

și a cultului în general nu se poate face decât în duhul și 
în lumina scrierilor Sfinților Părinți, ale dascălilor de teolo-
gie și ale slujitorilor luminați ai Sfintelor Altare.

Sfântul Pavel ne îndeamnă: „aduceți-vă aminte de 
mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dum-
nezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și 
urmați-le credința” (Evrei 13, 7).

VII.	 ÎNCHEIEREA
Rostim rar cu toții rugăciunea „TATĂL NOSTRU”, 

având în minte înțelesurile pe care le-am prezentat.
Prof. Mihai-Ionuț Coană

Șc. Gimnazială „Ion Popescu”, Bărbătești, Gorj
Sursa foto: cuvantul-ortodox.ro

SURSE	BIBLIOGRAFICE:
- Biblia sau Sfânta Scriptură, E.I.B.M.O., București, 

2008
- Credința ortodoxă, Ed. Trinitas, Iași, 2007
- Vasile Gordon, Cateheze pastorale, Vol. I, Ed. 

Sophia, București, 2012
- Manual religie ortodoxă, clasa a VI-a, E.D.P., Bu-

curești, 2018

Pasăre	migratoare

Pe o creangă de nor
se prelungește sufletul
devenind pasăre migratoare,
când sus, când jos, ciugulește
în zbor așteptarea,
ne ciripește Dumnezeiește, hrănind
trupurile aflate într-un purgatoriu
greu de înțeles.

Posteritate

Motto: stau de planton
să-mi apăr cuvintele
și devin ce n-au vrut:
posteritate.

S-au stârpezit dinții de atâta acreală,
Am despicat fructe să simt gustul tinereții,
Ce inimă putredă au,
Am prins primăvara crudă,
cu frunze din adânc, nevăzute,
Și eram confuz,

Versuri și credință (Poezie religioasă)

Andrei George Itoafă

http://cuvantul-ortodox.ro
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Cum renășteau petale roșii
Pe chip, deveneam floare.
Hai să dau vina pe necunoscut,
M-a pierdut
În adânc.

Ies, nu curând
Gravitând
Așteptând
O lumină, să mă poarte
Spre posteritate.

Ecoul	lacrimilor

Lacrimile au întotdeauna ecou,
În sufletul celui trist,
Lovit de gânduri neîmplinite
Prinse-n buchet de fragmente din stele poleite.
Ecoul lacrimii aduce adevăr,
Speranță și poate plenitudini.
E un spirit ce se zbate în zbor,
Spre lumi mai înțelepte,
Căutând în chaos drumuri drepte.
E-un glas de înger ce se frânge,
Pe pleoapa de dor a celui ce tot plânge,
E o rază sacră din cunoaștere,
E o viață nouă spre renaștere!

Pulsul	inimii

Am înțeles: nu respirația definește viața,
Pulsul inimii imprimă fiorul salvator,
În brațele iubirii când te arunci cu dor.
Iubirea e scânteia, al vieții noastre motoraș,
Iubirea dă puterea trăirii pătimaș.
Când focul arde în inimă, pulsează-n tine viața,
Ce-ți spune: nu am să mai mor!
Și-atunci ca prin magie, alungi din tine tristețe, 

amar, regret,
Iubind, devii puternic, al vieții tale 

măreț ambasador.

Spirale

Coada căluțului de mare
urmează o perfectă spirală algoritmică.
Șoimul se apropie de prada sa
conform unei spirale logaritmice.
Unele galaxii au formă de spirală.
Spirala reprezintă
mișcarea naturală
a energiei universale.
Rugăciunea urcă spre cer
pe o scară în formă de spirală?
Iubirea este un sentiment
în formă de spirală?
Natura și inima
nu au nevoie de liniar și compas,
însă omul are nevoie!

Descâlcire

Să aud clopotele.
Bunica m-a învățat
să le descâlcesc cântecul.
În fiecare zi
lăsată de la bunul Dumnezeu,
clopotele te cheamă la rugăciune
printr-un cântec doinit.
În caz de moartea unui sătean,
în caz de foc
sau dacă apele Crișului se umflă
și ies din albie,
clopotele îți dau de știre de prăpăd,
printr-un cântec de jale.
În fiecare seară
clopotele dau alinare
sătenilor întorși de pe câmp
sau de unde au avut de trudit,
cântându-le cântece de leagăn.
Fie sunt cântece de jale sau alinare, fie de bucurie,
acestea Îl slăvesc pe bunul Dumnezeu.
Tot de la bunica știu ceva important:
când Dumnezeu ne trimite necazuri,
nu înseamnă că nu ne iubește.
............
Clopotele s-au oprit din cântat.
Luna își revarsă primele raze
peste sat.
Sătenii pot dormi liniștiți
știind că din cer,
cineva le păzește somnul.
Îngerii dorm?
În cer sunt biserici?
Dacă sunt, au clopot?
Bunico, te rog, învață-mă
să descâlcesc cântecul
întrebărilor!
Dinspre cer încep să cadă fulgi.
Semn bun.
Precis bunica este deja
în zbor spre pământ.

Nicole Livia Petculescu

Lăcrimioara Iva – 
Samugheo, Sardinia, Italia

Sursa foto: maramures.culturamm.ro

Nebunie

În fața morții
toți cerem timp
ca să-l putem
apoi irosi, ca-nainte.

Radu Buțu

Sf.	Petru	și	Pavel
Sursa: doxologia.ro

Biserica	 de	 lemn	
„Sfântul	 Nicolae”	
din	Ferești

http://maramures.culturamm.ro
http://doxologia.ro
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PSALM	DINTR-UN	CIOB	DE	PSALM

Pe cel ce-l ții cu lanțul subțire al privirii,
Măriri’-ar fi ispravă un plus al loviturii?
Cu cât mai mare-i ghimpul, mai mândri-s trandafirii!
Zic unii că iubirea e soră bună urii.

Culegător de perle din stih de atlantidă...
Tu știi că floarea scoicii florind e morții moarte?
Că focul, nu pământul, e jertfă-n cărămidă?
Cum n-am găsit în tine, măcar numai o carte?

Cești, idoli, porțelanuri, nu voi ca să te mustru,
Măcar un spin de viață, un freamăt spus pe chiclă.
Din zeci de-oglinzi, fățarnic, când te răsfață lustru’,
La cină, chiar și pâinea e meșterită-n sticlă.

Mă-mbată nebunia și-n patimă viesparul:
De ce n-au spart ulciorul, și-au răstignit Olarul?

PSALMUL	ALBASTRULUI	DE	VORONEȚ

La cobră cânți din fluier, dar nu îi schimbi năravul
De-a fierbe iadu-n gușă, foc clocotind veninul,
Că mă întreabă veacul, la Voroneț zugravul,
Din care ochi de înger, Eden, fură seninul?

Tu n-ai să știi că-n slovă, boieluri din otravă
Le-am mestecat, aleaso, ca să rămâi Iubirii
Bob logodit luminii, nepângărit de pleavă,
Cum dragostea și moartea port chipul răstignirii.

Nici astăzi nu-i zvântată cerneala viperină!
La fel de pură-i slova, cu tine-n clorofilă.
Poate așa Iubirea din plinul de lumină
Și-a frământat cu lacrimi poemul de argilă.

Psalm lung al suferinței, turcoază-n spus, zidire,
Numai când țipi cu iadul, poți fi, iubind, Iubire!

PSALMUL	LUTULUI	DE	FOC

Înfremăta-m-ar vântul, prin cetini cântec, linul...
N-ai cum școli iubirea când tânăr duh dai strunii.
Cristalului de sare, cât plâns i-a strâns pelinul?
Prin cerul meu de frescă, a stemă zbor lăstunii.

Cercei cu perla neagră - ochi scânteind ghepardul!
Ce fel de scoică-n toarceri? Și cât de negru - firul?
Tu n-ai știut vreodată că-ți înfloream ca nardul?
De ce oștiri cu spinii păzesc doar trandafirul?

Grădină fără poartă, până-n venin fu jadul...
Și-acum mă-ntorc la Tine, pe gând să-Ți chem răsfrântul:
La-atâta frumusețe, n-ar fi ridicol iadul,
Să Ți-l compar cu focul ce-n lut Ți-ai pus frământul?

Cum saltă roșu-n sânge, prinț și întâi născutul!
‚Nainte de-a fi soare, lumină-a fost sărutul?

PSALMUL	SCĂRII	LUI	IACOV

„De-ndrăgostit se zice că mințile și-ar pierde.
La ce folos ți-e mintea, când inima-i nebună,
Ca-n toiul iernii chedrii Libanului în verde?
Ce sfat să-ți deie colbul, când sângele-i furtună?

Lasă-i pe proști să creadă-n a vrăjilor rodire,
Doar dragostea cunoaște că inima nu minte.
Lumina-ntinerește de gustă din Iubire!
Când bei cu brațul cerul, cine-ar mai bea cuvinte?

Nu-i pentru vultur hamul, tăriei sfinte-i zborul,
Nici nu destrami petalei țesutul clorofilei!”
Așa, străinul Iacov și-a pus pe piatră dorul
Și adormi cu gândul în brațele Rahilei.

A fost, sau n-a fost visul având sărut în sfeșnic?
Dar îngeri văd pe scară făcând loc Celui-Veșnic!

PSALMUL	LA	ADORMIREA	UMBREI

Castel gândit în calcar, bijuterie – oul!
Sicriu? Câtă risipă-n veșmânt de colier!
Ca în povestea-n care îmbătrânea tabloul,
Îndrăgostirea cântă-n dumnezeiesc chiler.

Prea mofturos rapsodul, cu aur în sudalmă,
Ce-ai scris pe vânt cercase să-Ți prindă-n jug, sau ham!
Îți recunosc sonetul cu stih de-altoi în palmă,
Tu m-ai aflat când încă la poarta mea cerșeam.

Îți simt altfel ascunsu’, -n arvuni de hematie,
Precum îmbrățișarea din mult în și mai mult.
Cleștarului din tindă Te fur, fără să știe,
C-am învățat cum umbra din flaut s-o ascult.

Întorsul meu în pulbăr cu lacrima nu mintu-l:
Nu ștergi ce strânse colbul să strălucească-argintul?

PSALMUL	DE	TAINĂ	AL	EVEI

Crai-nou, ca scorpionu-i – otrăvuri reci și foc!
Când dragostea te mușcă, descânți, nu biciui struna.
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Cămilei pleoapa-i scrisă cu tot ce știe duna,
Dar numai când se-nchide e ac pentru cojoc.

Din minereu scot bobul de aur rostitor,
Sălbaticul străluciu ce-l îngenunchi tiarei.
Cât de frumoși sunt ochii sfâșietori ai fiarei.
Au rug nu-i trandafirul jertfind pe jertfitor?

Somn greu i-a dat Olarul, zidind cu-același os,
Ce-l știe, ca să-l cânte spre-a fi ulcior, doar lutul.
Din roata făr’ de-ntoarceri uitase chiar sărutul:
De nu-ți bei veșnicia, la ce ți-e de folos?

Au înțeles de coastă, da’n tâlc e mai adâncă,
Așa cum Moise prinse izvoru-ascuns în stâncă!

COLINDÂND	CU	ESENIN

Patru cai la sănii
pune-mi gând hoinar,
de Crăciun acasă
m-oi întoarce iar.

Zurgălăi să sune
a cleștar și ger,

chiot, scrie-i lunii
virgula pe cer.

Neaua să scrâșnească
precum lupul prins,
cum trecură anii
brazi cu părul nins!

Hai, bade Esenin
urcă’n troica mea,
pe sub pini copilul –
tremurândă stea.

Ne așteaptă mama’n
pragul cu bureți:
– Fii ai rătăcirii,
pe-unde-ați fost băieți?

Și-o să te sărute:
– Nu pleca, rămâi!
Eu ți-oi face semnul
să spui tu întâi:

„Hei, voi sănii, sănii…”
izbă sub mălin,
dat-am zării anii,

dar la toți – străin.

Toarnă, mamă, vinul
să sorbim din stea
că ulcica-i goală
ca și viața mea.

Prea târziu colindul
coborâi pe runc,
peștera-i pustie
de fugarul Prunc.

Mi-a nins mărul vremea
Fiului Pierdut,
ia-mă’n brațe mamă,
iartă ochiul mut,

și pe brad anină-mi
drumul meu hai-hui,
să fim iar cu Pruncul
și cu mama Lui.

Dumitru Ichim, 
Kitchener, Canada

A fost odată ca niciodată o fetiță din Belgia care avea 
un cățel. Într-o zi, fetița s-a îmbolnăvit foarte tare, iar pă-
rinții ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul 
a clătinat din cap.

– Îmi pare rău, le spuse el părinților, nu pot face nimic, 
fetița voastră are o boală incurabilă. Dar, dacă doriți, ați 
putea să o eutanasiați. Ne ocupăm noi, nu vă costă nimic.

Și privi spre fetița care se juca liniștită cu cățelul.
– Ce zici, puișor, ai fi de acord?
Copilul se uită bănuitor în ochii doctorului.
– Da’ nu mă doare?
– Nu, nici vorbă, spuse hotărât doctorul. O-nțepătură, 

uite-așa.
Și o ciupi ușor de mânuță, făcând din ochi părinților.
– Nu sunt de acord, interveni tatăl fetiței. Adică, vreau 

să spun, poate ar fi mai bine să-i prelevați organele sănă-
toase. Ar putea fi salvate alte vieți, nu-i așa, draga mea?

– Știu și eu, răspunse mama, sorbindu-și copilul din 
ochi. Parcă n-aș vrea să-i dau chiar organele. Dar mă 
gândesc, domnule doctor, n-ar fi posibil să o congelați, 
pentru experimente?

Doctorul lăsă privirea în jos.
– Doamnă, vă înțeleg durerea, dar îmi cereți ceva im-

posibil. Cercetările științifice nu se fac pe cadavre conge-
late. Pe urmă, murmură el, suntem și noi oameni, înainte 
de a fi medici…

– Iertați-ne, domnule doctor, interveni iarăși tatăl, du-
rerea e mare, de aceea nu știm ce vorbim. Atunci, să ră-
mână eutanasierea.

Își mângâie fetița pe cap.
– Da, puiuț?
Fetița îl aprobă cuminte.
– Mai rămâne o problemă, spuse doctorul. Cum doriți? 

O cremăm sau o îngropăm?
– Bună întrebare, observă tatăl. Să o întrebăm tot pe 

ea. Ce zici, puișor, după ce te eutanasiem, ai vrea să te 
ardem sau să te-ngropăm?

Fetița se gândi un pic.
– Da’ n-ați putea să mă prefaceți într-o jucărie?
– Ce jucărie? se miră doctorul.
– Un os de jucărie, zise fetița, și arătă spre cățel.
Izbucniră cu toții în râs. Mama își îmbrățișă copilul, iar 

tatăl îi ciufuli în joacă bretonul blond. Doctorul privi cu ad-
mirație acest tablou al unei familii brave.

Noapte bună, copii din Belgia! Basm belgian
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– Uite, de-asta iubesc eu copiii! Numai ei pot să spună 
lucruri atât de trăsnite.

Și așa au eutanasiat-o pe fetiță, cățelul a primit drept 
compensație un os de jucărie, iar părinții și doctorul au 
rămas prieteni și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și 
poate mai trăiesc și astăzi, dacă nu s-o fi deschis pămân-
tul sub ei, să-i înghită de vii.

Ioan-Florin Florescu, 
preot misionar, Scoția

www.ioanflorin.wordpress.com

P.S.: Parlamentul Belgiei a aprobat (cu o largă majo-
ritate!) legea privind eutanasierea copiilor care suferă de 
boli incurabile. Parlamentarul care a inițiat această lege 
este de profesie medic chirurg – (nu că asta ar mai conta 
prea mult, dar așa, ca idee despre profilul unui monstru).

Legea urmează să fie promulgată în câteva săptămâni. 
Asta înseamnă că un minor suferind de o boală intratabi-
lă, în faza terminală, de exemplu, cancer, poate cere (dar 
mai corect: poate fi persuadat să ceară) să fie eutanasiat, 
„cu acordul părinților”, desigur, și „la consilierea unei echi-
pe medicale” (cât de tâmpiți pot fi ziariștii care au scris: 
„să beneficieze de eutanasie”?) Eutanasierea minorilor 
este, deja, aprobată și practicată în Olanda.

Dacă vă mai pasă ce se întâmplă sub ochii voștri, vă 
rog, protestați prin toate mijloacele împotriva unei aseme-
nea legi. Scrieți la ambasade, scrieți pe Facebook, spu-
neți în biserici, la serviciu, nu știu… Orice vă luminează 
Dumnezeu, numai nu fiți indiferenți față de legiferarea 
acestei orori. (sursa: doxologia.ro) 

Nota noastră: povestea a apărut în februarie 2014, dar 
e atât de actuală și azi, din păcate!

Problema răului
Gândului libertății îi stă întotdeauna alături acela al (anulării) 

eventualității săvârșirii răului. Absența raportării răului la starea 
de libertate ar elimina răspunderea pentru efectele lui, ar face 
din suflet un obiect inert al unor implacabile influențe din mediul 
exterior. Atunci, dacă nu i se recunoaște aptitudinea asumării 
actelor sale, dacă i se neagă capacitatea înălțării de pe urma 
unei oricât de severe pierderi a luminii, sufletul e condamnat la 
sclavie, iar divinitatea e amăgire, valorile sunt năluciri, metafore. 
Sumar tratate lucrurile, e de ajuns ideea că proveniența răului nu 
e una transcendentă, fiind conexă materiei, găsindu-și explicație 
prin raportare la existențele supuse distrugerii. Creștinismului îi 
apare ca evidentă imposibilitatea ca sursă a răului să fie divinita-
tea, căci răul, similar binelui, este inefabil depășit de iubirea, de 
libertatea, de dincolo de concept; așadar, nu aceea îi e originea. 
Răul nu poate fi parte a luminii spirituale, după cum nici produs 
ori emanație a ei. E, însă, de asemenea, conform creștinismu-
lui, nepotrivit ca statutul de focar al răului să fie atribuit materiei, 
„ci principiul răului (…) provine din voința rațională a fiecăruia. 
Cugetul fiecăruia e cauza răutății lui. El e răul.”[1] Căci sufletului 
omenesc îi revine, pe lângă facultatea imaginației, și aceea a 
rațiunii, prin care discerne între diferitele reprezentări formate pe 
urmele unor percepții ce îi sunt date din exterior. Manifestare a 
iubirii divine, rațiunea, Logosul, respinge acea parte a reprezen-
tărilor care nu îi corespund. Sunt primite, în schimb, cele parti-
cipante la divin, pe care sufletul trebuie să le adopte ca repere. 

Voința rațională este, așadar, cea care alege a nega firescul, 
binele, și a se exterioriza în sens contrar, al nefirescului, al răului. 
Cunoașterea propriilor trăiri sau afecte face limpede adevărul că, 
de fapt, e prezent, aici, întotdeauna, oricare ar fi condițiile exte-
rioare, un asentiment din partea minții, acordat atitudinii pentru 
care se optează. Determinantă în adoptarea unor atitudini și să-
vârșirea unor acte supuse credinței și rațiunii e, prin urmare, sin-
gură, libera voință. E necesară, desigur, puterea pe care sufletul 
o ia din comuniunea sa cu energiile spirituale, însă decisiv este 
propriul său aport. Cugetul omenesc concentrează, totodată, în 
sine urmele a o mulțime de acte ce dau chip răului și a unei imen-
sități de gânduri și atitudini nefirești. Atunci când nuclee interioa-
re ale revoltei și nimicirii irump în afară, conștiința suferă alterare 
și se îndepărtează de spirit, fapt ce îi e în sine condamnare și 
pedeapsă. Orice abatere de la calea către scop (libertate) înti-
părește, în suflet, trăsături specifice, în clipa deplinei interiorizări 
întregul celor afectate de falsitate, de ignorarea frumosului ori 
de lipsa unui conținut moral apărându-i conștiinței ca o derulare 
a propriilor separări de adevăr; „devenim și acuzatori și martori 
împotriva noastră înșine.”[2] Așadar, „când sufletul ajunge să fie 
rupt de rânduiala, de ordinea și armonia care-i fuseseră date de 

Dumnezeu când a fost creat, ca să-i mijlocească posibilitatea 
de a săvârși fapte bune, de a încerca sentimente folositoare, 
fără să recâștige, în ele, împăcarea în unitatea simțurilor raționa-
le, atunci se va gândi că el suferă pedeapsa acestei destrămări 
lăuntrice și că resimte suferința nestatorniciei și a propriei sale 
dezordini.”[3] Atinse, însă, de puritatea eternă, conflictul lăuntric 
și rupturile sunt substituite, în suflet, de întoarcerea la coeziunea 
interioară și de perpetuarea ei. Totalitatea existențelor ajunge co-
pleșită de spirit, aceasta având semnificația că oricărui fiind, luat 
în parte, spiritul îi va fi esență și mobil al tuturor manifestărilor. 
„El va fi totul în fiecare ființă, în înțelesul că tot ceea ce e făptură 
cugetătoare (…) poate simți, înțelege și crede că totul va fi numai 
Dumnezeu și că ea nu va face nimic altceva decât să-l simtă 
pe Dumnezeu, să cugete la el, să-l contemple, să-l respecte ca 
Dumnezeu, că, de acum, Dumnezeu va fi în toți, cu toate încli-
nările lor (…). Atunci, nu va mai exista deosebire între bine și 
rău, căci nu va mai exista rău. (…) Dumnezeu își este lui totul, 
el, în care răul nu poate exista.[4] (…) El toate le-a făcut ca viață 
să aibă, iar tot ce a fost făcut ca să existe nu poate înceta de a 
exista (…); niște ființe care au fost făcute de Dumnezeu ca să 
existe și să dureze nu pot primi o moarte care le-ar atinge în în-
săși substanța lor.”[5] E, aici, exprimată ideea de apocatastază. 

Valoarea simbolică a apocatastazei e aceea de întoarce-
re la condiția primordială, edenică, a firii omenești, nu însă în 
margini temporale, încadrând evoluții sau căderi, ci într-o sferă 
a eternității. E o restaurare ce reclamă eshaton-ul, sfârșitul tim-
pului, stingerea universului actual. Ceva asemănător susținuse 
deja Anaximandru, pentru care „principiul și elementul (…) este 
infinitul”[6]; din acest principiu, iau naștere „lumi nenumărate, 
«unele făcându-și statornic apariția, altele pierind»”[7]. „Hera-
clit Efeseanul este de aceeași părere și vorbește foarte lămurit 
când învață că există o lume veșnică și altă lume trecătoare; 
iar aceasta, în ce privește întocmirea ei, nu se deosebește de 
cealaltă decât prin însușirile lor. Heraclit învață că lumea veș-
nică este alcătuită din elemente de aceeași natură și rămâne 
întotdeauna la fel cu ea însăși, spunând așa: «Lumea, care 
este aceeași pentru toți, n-a făcut-o nici un zeu, nici un om, ci 
a fost totdeauna și este și va fi foc veșnic viu, care se aprinde 
după anumite măsuri și se stinge după anumite măsuri».”[8] 
Continuându-l pe Heraclit, stoicii consideră focul principiu fun-
damental; „«din el, ca element prim, se constituie restul, prin 
transformare, și în el, ca termen ultim al lor, se dizolvă, topin-
du-se, totul».”[9] 

Stoicismul adoptă învățătura despre ekpirosis, reprezen-
tându-și că zeul creează universul, după care, pe urma unui 
cataclism atotcuprinzător, și-l integrează din nou; se produce 
o perpetuă alternare a generărilor și nimicirilor Universului. De 
adăugat că fiecare dintre lumi îi e, sub orice aspect particular, 

http://www.ioanflorin.wordpress.com
http://doxologia.ro
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Cuviosul Onufrie a fost un mare sihastru din Egipt și a 
trăit pe la anii 350-400. La început a petrecut, o vreme, 
într-o mănăstire cu viață de obște, din părțile Tebaidei, 
mănăstire ce se afla în pustia numită Ermopole. Chemat, 
însă, la viața pustnicească după pilda Sfântului Ilie și a 
Sfântului Ioan Botezătorul, a ieșit din viața de obște și a 
locuit în pustie, nevăzând față de om, vreme de șaizeci 
de ani. Pe Onufrie l-a aflat Marele Pafnutie, care a călă-
torit în toată pustia, cea mai adâncă, dorind să cunoas-
că și să scrie viața celor mai mari bărbați ai pustiei. Și, 
umblând el șaptesprezece zile prin pustie și ajungând 
la locul unde era Sfântul Onufrie, a mers Pafnutie la el 
și l-a rugat să-i spună numele său și toată petrecerea 
vieții sale. Cunoscând, deci, Pafnutie toate acestea, din 
însăși gura sihastrului, a povestit, mai pe urmă, mona-
hilor dornici de pustnicie, nu numai cele despre acest 
dumnezeiesc Onufrie, ci și despre alți cuvioși, pe care 
i-a aflat el, umblând prin pustie. 

Că, în viața de obște, zicea ava Onufrie, trăim laolaltă 
și unul este altuia pildă, îndemn și sprijin la nevoie, acolo 
săvârșim împreună cântarea bisericii, iar de flămânzim, 
găsim pâinea făcută și de însetoșăm, avem apă din bel-
șug. De se întâmplă unuia a se îmbolnăvi, frații ceilalți 
îl mângâie și-l îngrijesc și toți slujim, unii altora, din dra-
goste pentru Hristos. Dar noi, cei ce pătimim în pustie, 
suntem lipsiți de toate acestea. Căci cine să-l mângâie, 
de i se întâmplă vreo mâhnire? La boală, cine să-i poar-
te de grijă și să-i slujească? Iar de-l vor încerca ispite și 
îndoieli, cine să-l povățuiască? Și de va flămânzi, unde 
va afla hrană? Și de va înseta, unde va găsi izvor? Pen-
tru aceea, fără de asemănare este osteneala acestora, 
care trăiesc singuratici în pustie. Dar s-a aprins în su-
fletul meu, zise Onufrie, dorința neclintită de a merge 
în pustie și de a duce acolo o asemenea viață, plină de 
lipsuri și de grele osteneli pentru Hristos. Și, luându-mi 
puțină pâine, pentru patru zile, și după îndelungată cale, 

am văzut o peșteră. M-am apropiat și am zis la ușă: „Bi-
necuvântează, părinte.” Și a ieșit un bătrân cu chip sfin-
țit. Am făcut metanie, iar el m-a îmbrățișat cu dragoste. 
Iar, după câteva zile, mi-a zis: „Scoală-te, fiule, să te duc 
în altă peșteră, ca într-însa să viețuiești singur.” Și aici, 
în acest loc, viețuiesc de șaizeci de ani. 

Iar singurătatea i-a pregătit sufletul pentru cele mai 
scumpe descoperiri ale Duhului Sfânt. Acolo el a găsit 
pacea inimii și acele bucurii, rupte din bucuria cerească. 
Nemulțumit a se ruga numai pentru nevoile sale, el făcea 
rugăciuni fierbinți pentru Biserică și pentru necazurile oa-
menilor din lume. Trăia din osteneala mâinilor sale, hră-
nindu-se din roadele unui smochin din apropiere. Și a mu-
rit chiar atunci când Pafnutie era acolo. Deci, l-a îngropat 
Pafnutie la locul acela și, îndată, a văzut prăbușindu-se 
coliba, uscându-se smochinul, și secând apa izvorului. 

Dumnezeului nostru, slavă! 
 

Întru	această	zi,	pomenirea	
Preacuviosului	nostru	Petru,	cel	ce	s-a	pustnicit	

în	Sfântul	Munte	al	Atonului	(+734)

Acest fericit a fost de neam grec, cu rânduiala ostaș. 
Și, luptându-se în război cu turcii, a fost biruit, prins viu 
și dus în temnița din Samara, ferecat cu grele lanțuri. 
Și, scăpând el, prin mijlocirea Sfântului Nicolae, făcăto-
rul de minuni, tot prin a lui povățuire, s-a dus la Roma, 
unde papa l-a îmbrăcat în schima îngerească. Deci, se 
ruga lui Dumnezeu, cu de-adinsul, ca să fie povățuit la 
un loc liniștit, spre a petrece acolo rămășița vieții sale, 
cu liniștea cea desăvârșită, precum se făgăduise Dom-
nului. Deci, într-una din nopți, a văzut fericitul pe Prea-
curata Născătoare de Dumnezeu și pe dumnezeiescul 
Nicolae, în urma ei, adeseori rugând-o și zicând: „Unde 
poruncești Stăpână, ca să-și petreacă robul tău, Petru, 

Luna iunie în 12 zile, pomenirea Preacuviosului, 
Părintelui nostru Onufrie Egipteanul (+400)

asemănătoare celei ce o precede. De pildă, o conștiință indi-
viduală anumită apare, în fiecare dintre lumile succesive, cu 
trăiri și acte identice acelora care i-au definit existențele ante-
rioare. Libertatea e, astfel, desigur, anulată. Ceea ce, privitor 
la apocatastază, desparte origenismul de alte învățături este 
proiectarea ei ca eveniment eliberator, al refacerii unității cu 
dimensiunea eternă, ideală.[10] Problema răului, ca pierdere 
sau neatingere a libertății veritabile, trimite la aceea a morții 
spiritului.

Pr. Ionel Cioabă

[1] Origen, Contra lui Celsus, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1984, pg. 287

[2] Ibidem, pg. 174
[3] Ibidem, pg. 175
[4] Ibidem, pg. 254
[5] Ibidem, pg. 256 – 257
[6] Diogenes	Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofi-

lor, Editura Academiei, București, 1963, pg. 155
[7] W.K.C.	Guthrie, O istorie a filosofiei grecești, Editura Te-

ora, București, 1999, vol. I, pg. 90

[8] Clement	Alexandrinul, op. cit., pg. 370
[9] G.W.F.	 Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Editura 

Academiei, București, 1963, vol. I, pg. 19
[10] Gândul apocatastazei e prezent și în rânduri ale altor filo-

sofi creștini; de pildă, ale lui Grigore	de	Nyssa. Acesta respinge, 
însă, decis, teza origeniană a preexistenței sufletului. El afirmă 
credința fermă în eliberarea eshatologică a oricărui fiind, a tutu-
ror realităților, inclusiv a duhului însuși al răului. O credință reze-
mată pe teza, cu limpede trimitere critică la doctrina gnosticilor, 
că răul, provenind din libertatea inferioară a conștiinței, e lipsit de 
caracter de sine stătător, fiind, ca atare, imposibil să aibă parte 
de eternitate. „Învierea este restaurarea firii noastre la starea ei 
originară – adică în viața ei de la început, al cărei întemeietor a 
fost însuși Dumnezeu; (…) firea omenească era un lucru dum-
nezeiesc mai înainte ca (…) să încline spre rău. (…) Scopul lui 
Dumnezeu este (…) acesta: după ce întreaga noastră fire va 
ajunge la desăvârșire prin fiecare om în parte (…), li se va oferi 
tuturor oamenilor împărtășirea din bunătățile dumnezeiești (…); 
toată fericirea care ne va zămisli din înviere ne va întoarce la 
starea fericită de la început” (Grigore	de	Nyssa, Despre suflet și 
înviere, Editura Herald, București, 2006, pg. 100 – 107)
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rămășița vieții, precum a făgăduit?” Deci, Apărătoarea 
lumii a răspuns: „În Muntele Atonului îmi este plăcut să 
rămână el, căci, pe acest munte l-am ales, spre moște-
nirea mea, și pe cei ce trăiesc acolo îi voi ocroti.” Deci, 
deșteptându-se, Cuviosul a mărturisit darurile cele mari 
ale Maicii lui Dumnezeu și ale Sfântului Nicolae. Pentru 
care s-a dus el în Sfântul Munte al Atonului și, cercetând 
toate cele de acolo, a aflat o peșteră întunecoasă, plină 
de târâtoare veninoase, pe care, numai cu rugăciunea, 
le-a izgonit de acolo. Și a petrecut în ea, ca un om fără 
de trup, neavând cu sine nimic, decât hainele cu care 
era îmbrăcat. Dar, cu vremea, și acestea stricându-se, 
petrecea gol. Deci, hrana sa, la început, erau ierburi-
le, care odrăsleau în preajma peșterii și ghinda. Mai în 
urmă, însă, prin folosința Născătoarei de Dumnezeu, s-a 
învrednicit de hrană cerească, aducându-i-se aceas-
ta de către îngeri, la patruzeci de zile. Deci, fericitul 
cu această netrupească petrecere, viețuind pe pământ 
cincizeci și trei de ani și multe ispite suferind de la urâto-
rul de bine, satana, s-a mutat către Domnul. Pe acesta, 
un oarecare vânător, aflându-l viu încă, dar aproape de 
sfârșit, a luat cinstitele sale moaște, după adormirea sa, 
și, povățuit de Dumnezeu, le-a adus la mănăstirea nu-
mită a lui Clement și acolo a așezat această comoară. 
De aici, luându-le niște monahi și urcându-se pe o co-
rabie, s-au dus pe mare, la un oarecare sat din preajma 
Traciei, numit Ficoman, și acolo, a rămas această mare 
și neprețuită comoară, fiind bine primită și cinstită, și de 
episcopi și de popor, izvor de minuni fiind de-a pururea, 
celor ce, cu credință se apropie de ele.

Întru	această	zi,	cuvânt	al	Sfântului	Vasilie,	
despre	viața	lumii	acesteia

Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de sus-
pinuri și nici unui om nu-i este fără de necaz, ci, plină 
este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce, adică, 
nu-s însoțiți cu nunta, se luptă cu poftele cele spurcate, 
iar cei însoțiți, multă neînțelegere au pentru trebuințele 
caselor și, după nașterea de copii, vine grija de a-i hră-
ni pe ei, grija de a păzi credința în căsnicie, sfada cu 
vecinii, procese pe la judecătorii. Și fiecare zi, venind 
își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă 
porfiră și coroană până la cel ce poartă zdrențe de pân-
ză, socotim grijile, ziua și noaptea, cu care și în somn ne 
amăgesc dracii. Că omeneștile treburi sunt asemenea 
cu marea cea tulbure, numai că, întru aceasta te îneci 
pe uscat. Unul, adică, are destul pământ ca să are, altul, 
căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul, pe cât a luat, se 
întărește, să nu dea. Încă, unii, și la camătă sunt ne-
sățioși, iar alții, și de avuția cea adevărată se lipsesc. 
Iarăși, cei ce n-au nimic, se supără pe ei înșiși, iar cei ce 
au mai mult, decât nevoia lor, se ceartă. Săracul cel ce 
nu are, este ocărât, iar celuia ce are, i se întind curse. 
Cei ce sunt în dregătorii, se înalță, adeseori se sfădesc 
și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se 
ostenesc. Minciuna s-a preaînălțat, dragostea a fugit, 
adevărul a părăsit pământul, fățarnicii și clevetitorii sunt 

cinstiți și vameșii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate 
adunându-se, Prorocul le zicea: „În deșert se tulbură tot 
ce viețuiește cu nedreptate.” Drept aceea, fraților, să ne 
îngrijim de a noastră mântuire și milostiv spre noi să fa-
cem pe Dumnezeu, prin fapte bune. 

  
 

Întru	această	zi,	cuvânt	al	Preacuviosului	Părintelui	
nostru	Efrem	Sirul,	despre	luarea	aminte	de	sine

Doi oameni călătoreau la o cetate, care era departe, 
ca la treizeci de stadii. Și, după ce au făcut ei două sau 
trei stadii, au aflat pe cale un loc, întru care era pădure 
de copaci deși, care umbreau, și pâraie de ape. Și multă 
veselie era în locul acela. Iar ei, văzând acestea, unul a 
trecut în fugă prin locul acela, silindu-se să ajungă în ce-
tate, ca să o vadă, iar celălalt, întorcându-se, lua aminte 
la frumusețea locului și a rămas în urmă. Apoi, vrând 
el să iasă din umbra copacilor, s-a temut de arșiță și, 
pe când zăbovea în locul acela, veselindu-se, a ieșit din 
acea pădure o fiară care, apucându-l pe el, l-a tras în 
vizuina sa. Iar cel dintâi, nelenevindu-se și nici îndeletni-
cindu-se cu frumusețea copacilor și a locului, a ajuns la 
cetate. Iar, dezlegarea acestei pilde, este aceasta: Acei 
doi oameni sunt cei ce au început a călători și a se nevoi 
pe calea evlaviei. Iar vrăjmașul, vrând să-i oprească din 
drum, îi satură pe ei cu pofte drăcești, de slavă deșartă, 
de iubire de arginți, de mândrie și de câte sunt aseme-
nea acestora. Și cel ce s-a silit a lua plata chemării ce-
lei de Sus, de la Hristos, acesta nu s-a poticnit. Iar cel 
ce s-a îndeletnicit cu frumusețea copacilor și a locului, 
acesta este cel care și-a abătut mintea sa, de la cele ce 
nu se văd, către cele ce se văd. Arșița este osteneala 
faptelor bune, iar zăbava lui, în locul acela, și răpirea 
lui de către o fiară, este zăbava gândului în pofta celor 
pământești, pofta care, ieșind ca o fiară cumplită, naște 
păcatul, ce îl apucă pe el, după cum stă scris: „Pofta, ză-
mislind, naște păcatul, iar păcatul săvârșindu-se, naște 
moartea” (Iacov 1, 15). 

Drept aceea, iubiților, să fugim de poftele cele lumești, 
ca nu cumva să ne facem, iarăși, robi ai păcatelor. Că 
zice Mântuitorul: „Amin, zic vouă, tot cela ce face păcatul, 
rob este al păcatului” (Ioan 8, 34). Deci, să slujim cu bună 
plăcere lui Dumnezeu, Celui ce ne-a slobozit pe noi și să 
nu ne amăgim de patimile stricăciunii, nici să luăm amin-
te la înfățișarea împodobirii, a culionului, a brâului sau a 
paramanului, celui lucrat cu iscusință ci, pe cele smerite 
și fără de slavă deșartă, să le căutăm, precum se cuvine 
Sfinților. Că necuviincios lucru este ca cei ce au supus pe 
cele mari să fie biruiți de cele de nimic. Și de-a pururea 
să ne sârguim, ca omul nostru cel dinlăuntru să fie bine 
plăcut Celui ce cearcă inimile, iar pe cele nefolositoare 
să le defăimăm. Că nimeni nu poate să slujească la doi 
domni, după glasul Stăpânului. Căci, ce teslar, învățând 
meșteșugul, voind a-și agonisi smerita cugetare, se luptă 
pentru slava deșartă? Sau cine, poftind cele cerești, nu 
defaimă pe cele pământești? Iar Domnul să ne dea nouă 
cele plăcute Lui a le cugeta și a le face. Că Lui I se cuvine 
slava, în veci! Amin.                                   (ortodoxism.ro)

http://ortodoxism.ro
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CEL MAI FRUMOS DAR DE ZIUA COPILULUI
 1 iunie, Ziua Copilului. La Centrul Sfânta Ale-

xandra, ne pregăteam să primim copiii și mamele 
sprijinite de Centru, alături de voluntarii TADEU, vo-
luntarii Studenți pentru viață, de Veronica Iani și de 
Ioana Revnic. Treabă peste treabă, ultimele pregătiri 
pentru sărbătorirea Zilei Copilului. Va fi o zi minuna-
tă, copiii care au venit au fost foarte entuziasmați de 
atelierele de povești, jocuri și experimente, iar ma-
mele s-au bucurat de un moment de respiro și de 
ceva pregătit pentru ele, în această zi specială.
 La 08:57 sună telefonul pe Linia Verde de spri-

jin pentru femeile în criză de sarcină. Adesea un apel 
declanșează o activitate febrilă, pentru că uneori 
este o urgență în care trebuie intervenit rapid și alo-
cat timp pe loc. Doamna de la celălalt capăt al firului 
spune: „Sunt Georgiana”*. 
 O știu. Inima mi se strânge. Sunase acum câ-

teva zile. Vedea avortul ca singura soluție. Cât de 
straniu este să vezi ca singura soluție ceva ce nu 
e soluție, ci eșec – asta spune ceva despre menta-
litatea noastră ca societate. Poate că cineva crede 
că Norvegia este în sudul României, dar la nivel de 
societate se menține adevărul că este în nordul Ro-
mâniei. În cazul avortului, eșecul însă este adesea 
numit soluție. De fiecare dată când termenul soluție 
este folosit în cazul avortului mă gândesc la cum de 
se menține public un fapt atât de fals… Dar acum nu 
e o discuție teoretică, ci un om concret. Mai bine zis, 
doi oameni, unul într-o criză profundă și unul a cărui 
viața sau moarte e discutată.
 „Am vorbit cu dumneavoastră în urmă cu câte-

va zile”. 
 Da, știu. Sfârșitul acelei convorbirii a fost dintre 

cele care îți lasă un gol în suflet – parcă simți, fizic și 
sufletește, ce se anunță că se va întâmpla în urmă-
toarea perioadă: un copil își pierde viața, o mamă își 
pierde copilul. 
 „Atunci credeam că, în situația mea, avortul e sin-

gura soluție. După aceea m-am gândit mult la ceea ce 
am vorbit și am decis să păstrez copilul. V-am sunat să 
vă dau vestea și să vă întreb dacă mă puteți ajuta cu 
consiliere și cu cele necesare pentru copil”.
 Gata, e cea mai frumoasă Zi a Copilului! 
 Acea mică speranță pe care o ai în cele mai 

crunte crize de sarcină, până în ultimele momente 
când inima copilului încă bate, iată că de data asta 
s-a împlinit!
O veste – dar de la Dumnezeu. Sunt multe pro-

vocări pentru cei care lucrează în sprijinul femeilor în 
criză de sarcină, dar cea mai mare bucurie e atunci 
când mamele și părinții care au fost în criza de sar-
cină sunt recunoscători că au fost sprijiniți să aleagă 
viața.

 Evenimentele din această săptămână dedicate 
copiilor sunt un prilej să reflectăm mai mult la ce pu-
tem face pentru ei. Pentru toți copiii. Copii sunt copiii 
născuți și copiii nenăscuți încă, sunt copiii biologici și 
copiii adoptați. 
 Îi sprijinim pe toți sau doar pe unii? Pe 2 iunie 

este, în mod fericit, Ziua copiilor adoptați – o atenție 
specială pentru ei, o atenție necesară. Nu există o zi 
dedicată copiilor care sunt în burtica mamei și care 
nu se știe dacă se vor naște sau nu. Cândva poate 
vom ajunge, ca societate, să ne îndreptăm atenția 
spre ei și prin alegerea unei zile speciale.
 Revenind la 1 iunie, la această zi generală a 

copiilor: cel mai frumos mod de a celebra copiii este 
să-i sprijinim să se nască și să-și dezvolte potenți-
alul, fiind alături de părinții lor atunci când aceștia 
trec prin furtuna și incertitudinile crizei de sarcină și a 
altor crize în viață.

 Copilul care vine pe lume are potențialul de a 
lumina viețile părinților și ale tuturor membrilor co-
munității. Aduce bucurie și sens în lume, sporește 
comuniunea, dragostea, unitatea dintre oameni și 
apropierea lor de Dumnezeu. 
 Cele mai frumoase daruri de Ziua copilului sunt 

viața și sprijinul, atât pentru copil, cât și pentru părin-
ții lui!
	 Epilog:	 cu așa un început, Ziua Copilului la 

Centrul Sfânta Alexandra a fost de poveste! 
Georgiana, îți mulțumim ție și copilașului tău pen-

tru că ne-ați făcut cel mai frumos cadou de Ziua Co-
pilului!

https://bit.ly/3xesGwb
* numele a fost anonimizat

Alexandra Nadane, 
Președintele Asociației pentru 

sprijinirea femeii însărcinate și a familiei
Sursa: Facebook – Agenția de știri Basilica

https://bit.ly/3xesGwb

