
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Pentru construirea noii biserici din Vulcan, având hramul „Naşterea 
Maicii Domnului”, puteţi fi alături de noi prin orice donaţii şi 
sponsorizări. Parohia Ortodoxă Română Vulcan Centrul Vechi, Vulcan, Bulevardul 
Mihai Viteazu, Nr.24, Bl.17, Sc.E, Ap.3, jud. Hunedoara, Telefon: 0762/606.125; Cod 
Fiscal: 25852180, Cont bancar: RO92BRDE220SV39726772200. 

Bunul Dumnezeu să-şi reverse asupra noastră plinătatea darurilor Sale cele bogate! 
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 „Acum, acestea trei rămân: credinţa, nădejdea 
şi dragostea; dar cea mai mare este dragostea. 
Căci unde dragoste nu e, nimic nu e!” 

 
Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Corinteni 

Visul oricărui preot este ca în timpul activităţii pastorale să ridice o biserică, sfânt lăcaş care să rămână peste veacuri. Drept este că după vizita Preasfinţitului Episcop Gurie 
Georgiu al Devei şi Hunedoarei  şi a Preasfinţitului Episcop Siluan, episcopul românilor din Ungaria, în parohia noastră acest vis al nostru începe să prindă contur. 

Pe 24 iunie , de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul , s-a pus piatra de temelie şi s-a sfinţit locul unde se va construi noua biserică. Locul pe care se va ridica noua 
biserică a fost atribuit de Primăria Municipiului Vulcan parohiei noastre spre folosinţă gratuită pentru 49 de ani, perioadă care bineînţeles se va prelungi apoi.   

Când mila lui Dumnezeu încredinţează unui preot, prin arhipăstorul său, construirea unei biserici, acest fapt trebuie văzut ca pe un mare dar. Este un dar de a înmulţi îndeosebi 
talantul primit la Sfânta Hirotonie, care desigur trebuie pus acum să rodească într-un mod complex. 

Preotul care se ocupă de construirea unei biserici nu mai are în activitate doar slujirea harică a credincioşilor, ci ei i se adaugă şi această slujire cu caracter administrativ, de 
înălţare a unui sfânt lăcaş de rugăciuni. Realitatea devine cu atât mai complexă când alături de construirea unei biserici se înfiinţează şi o nouă parohie. 

Când se înfiinţează o nouă parohie, preotul slujitor trebuie să ştie să comunice cu credincioşii pe care îi are în grijăpentru ca idealul său de a zidi biserica parohială să devină 
şi un ideal al acestor credincioşi.  → continuare în pagina 8            Pr. Ic. Mănăsuc ZGÎRCEA 

un vis începe să devină 
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Acele vremuri constituie adevărata realitate căci omul se afla chiar în 
miezul sacrului, în legătură cu acesta, nu era numai martorul lui tăcut ci chiar îl 
trăia, îl experimenta, îl fascina, îl conştientiza, şi-l însuşea, se contopea cu el. 
Erau timpuri fericite căci omul se simţea protejat, învăţat, ajutat. Toate acestea au 
rămas în conştiinţa omului arhaic, dar şi în a celui modern, în zona inconştientului, 
sub forma acelor categorii a priori, iar amintirea acelor vremuri omul o resimte ca 
pe o nostalgie a originilor, a paradisului, a începutului lui ca om.  

Tot ceea ce astăzi omul deţine a priori, cândva a trăit şi a experimentat; 
aceasta este ideea pe care o susţine Eliade atunci când spune că „sacrul este un 
element în structura conştiinţei, nu un stadiu în istoria ei”; (omul este, mai 
degrabă un stadiu în istoria conştiinţei). De aceea Eliade nu vorbeşte despre 
sacru ca despre un concept în sine, un dat pur, cum face Otto, ci despre 
„experienţa sacrului”, punându-l în legătură cu omul şi descoperind astfel, 
corelativul lui – profanul. 

Eliade pune în evidenţă deci acea parte a sacrului care se manifestă 
(hierofanie) şi care înregistrează o mişcare dialectică : el se manifestă în ceva ce 
nu e de aceeaşi natură cu el (profanul) şi căruia vrea să-i împrumute o parte din 
natura lui, dar în acelaşi timp rămâne ceea ce este – sacru. La rândul lui, 
profanul, care întotdeauna e un obiect, o fiinţă pământească, în atingere cu 
sacrul, care e suprapământesc, îşi schimbă natura, se sacralizează dar, în 
constituţia sa fizică rămâne ceea ce era înainte: obiect, fiinţă, etc. Astfel, el 
participă la mişcarea sacrului, fiind antrenat de acesta şi de aceea Eliade 
numeşte această dialectică a sacrului şi profanului. În fond, el vorbeşte despre 
sacrul „mediator” între realitatea absolută şi fiinţa umană, aşa cum în creştinism 
Iisus Hristos mediază între Dumnezeu şi om. 
 Această dialectică a sacrului şi profanului care a început în illo tempore îi 
dovedeşte lui Eliade că omul are o origine sacră, că el a fost sacralizat cândva şi 
de aceea nu trebuie să uite acest lucru şi mai ales să nu piardă această 
dimensiune, să se păstreze permanent în legătură cu ea. Este ceea ce a 
demonstrat că face omul arhaic: aceasta era şi se străduia să fie mereu în contact 
cu sacrul, de aceea povestea prin mit arhetipul (modelul exemplar, revelat, sacru) 
şi-l reactualiza prin rit, repetându-l astfel la nesfârşit pentru ca nu cumva să-l uite 
sau să-l piardă. Astfel că omul arhaic era permanent regenerat şi niciodată 
epuizat. 
 Dar, avertizează Eliade, ca să sesizezi acest „act paradoxal” de încorporare, 
iruperea sacrului în lume, manifestarea lui, şi să te păstrezi în universul lui, 
trebuie să fii într-un anumit fel şi anume „religios”. De altfel, acesta este chiar 
sensul vieţii omului: să primească sacrul, să-l manifeste pentru ca mai apoi să 
devină una cu el. De aceea spune Eliade indirect, că omul este un stadiu în istoria 
conştiinţei. A fi una cu sacrul înseamnă, de fapt, a avea cel mai înalt grad de 
conştiinţă, conştiinţa însăşi a sacrului. Şi Sacrul aşteaptă răbdător ca omul să se 
trezească, să ia cunoştinţă de El. Heidegger a formulat admirabil această idee în 
afirmaţia: „omul s-a născut prea târziu pentru Zei şi prea devreme pentru Fiinţă!” 
De aceea, istoria omenirii nu este altceva, în concepţia lui Eliade decât istoria 
conştiinţei de sine a omului. 
 Omul actual, care trebuie să fie un homo religiosus, se află în stadiul 
manifestării sacrului. El l-a depăşit pe cel arhaic, primitor de sacru şi se îndreaptă 
spre omul total, universal, impropriu numit „om”, pentru că el trebuie să devină 
una cu sacrul şi atunci îşi transcende condiţia umană. Omul, spune Eliade, este, 
din fericire, condamnat la transcendenţă şi de transcendenţă nu poate scăpa.  
 În această lumină, situaţia omului modern, profan, areligios este cu adevărat 
tragică, aşa cum, de fapt, o resimte şi el. Existenţa lui se desfăşoară, pe de o 
parte, sub semnul marilor nelinişti, întrebări, temeri, nesiguranţe, el se simte 
abandonat, aruncat în lume, condamnat la libertate şi, pe de altă parte, sub 
semnul unei nevoi imperioase de sens, de valoare. El simte că esenţa lui este 
alta, mai subtilă şi mai reală, ceea ce-l conduce pe Eliade la ideea că totuşi, în 
conştiinţa omului modern, sacrul este încă viu dar camuflat în profan, cu alte 
cuvinte omul îl are, căci îl simte, îl doreşte, dar nu-l manifestă ca atare. Şi în 
aceasta constă tragismul condiţiei sale, tragism ce îmbracă un dublu aspect, 
teoretic şi practic: pe de o parte, nu ştie că e sacru, şi pe de altă parte, dacă ştie, 
nu manifestă sacrul, nu se comportă ca atare. 
 Omul modern este deci, areligios în sensul că nu este un homo religiosus, dar 
în nici un caz nu este un om complet nereligios. Acesta de fapt nici nu există în 
planul transcendenţei, este un non-sens. De aceea Eliade este atât de optimist în 
privinţa sorţii omului. El ştie că omul deja aparţine sacrului, că trebuie să se 
contopească total cu sacrul, şi dacă n-a făcut-o încă, este pentru că istoria lui nu 
s-a încheiat. 
 Sintagma lui Malraux: „Secolul următor va fi unul religios sau nu va fi deloc” 
este numai pe jumătate adevărată căci în concepţia lui Eliade, secolul următor va 
fi cu siguranţă unul religios, şi aceasta pentru că acea chinuitoare nostalgie a 
originilor nu-i va da pace omului până când nu se va deschide spre Fiinţă, spre 
Sacru şi nu va deveni totuna cu acesta într-o liniştitoare coincidentia oppositorum. 
Dacă Goethe, în ultimele sale clipe, a strigat semnificativ: „Lumină, mai multă 
lumină!”, Eliade pare a transmite, prin opera sa, un mesaj asemănător: 
„Conştiinţă, mai multă conştiinţă de sine!”. 
 Dacă nu crezi în nimic, Eliade te convinge şi îţi demonstrează că eşti o fiinţă 
sacră, că vii dintr-o dimensiune sacră şi tot acolo trebuie să te întorci, dar nu 
„suflet” ci „spirit” adică entitate în cel mai înalt grad conştientă de sine. 
 Prin aceste idei, Eliade pare să fie mai mult un profet al vremurilor viitoare, 
aşa cum, de fapt a şi fost considerat. Astăzi e mai bine înţeles decât ieri, iar 
mâine va fi, cu siguranţă, mai bine înţeles decât azi. Multe lucruri poate că nici nu 
ni le-a spus şi nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că nu ne-a găsit pregătiţi să ni le 
spună, aplicând semnificativ ceea ce Wittgenstein recomanda în Tratatul său: 
„despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă!”. De aceea, ne e greu să 
vorbim noi, acum, despre ceea ce a tăcut el. Nu ne rămâne decât să le 
descoperim singuri, pornind de la cărţile sale care sunt o sinceră pledoarie pentru 
viaţă, pentru speranţă, pentru sacrificiu şi mântuire, adică pentru tot ceea ce este 
cu adevărat important pentru condiţia umană. 
 Un critic al lui Mircea Eliade spunea că nu banul este ceea ce ne lipseşte azi, 
ci faptul că nu avem niciun ideal pe care să-l urmărim şi pentru care să trăim. 

Prof. Dr. Cristina Crişan 
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– dimensiune esenţială a conştiinţei umane – în viziunea lui Mircea Eliade 
 
Această temă se înscrie în seria unor preocupări mai vechi ale mele şi reuneşte câteva din concluziile 

la care am ajuns în urma studierii operei acestui „monstru sacru” al gândirii omeneşti, cum a fost adesea numit. 
Ceea ce m-a frapat în mod deosebit la Mircea Eliade şi m-a determinat să mă opresc asupra lui a fost faptul că 
a scris tocmai despre ceea ce este capital pentru soarta omului, reuşind să ne oprească pentru o clipă din 
mersul nostru grăbit prin univers, să ne întoarcă spre noi înşine, ca să ne înţelegem mai bine şi, astfel, să ne 
preţuim mai mult. Ba chiar, cunoscând prea bine natura umană şi ştiind că suntem nişte fiinţe care nu credem 
fără să cercetăm, a încercat să ne demonstreze, pas cu pas, pornind de la origini, de unde venim şi încotro ne 
îndreptăm, şi cum putem soluţiona criza existenţială pe care o trăim. 
 Mircea Eliade însuşi face parte din acei oameni care nu pot să creadă fără să cerceteze sau mai bine 
zis nu se pot opri din cercetat chiar dacă cred. Imboldul de a şti, de a afla cât mai multe a fost pentru el atât de 
puternic încât l-a antrenat total şi fără menajamente în vârtejul unui destin de excepţie, creator şi de o 
încărcătură spirituală deosebită. A cunoscut succesul dar şi insuccesul, norocul şi nenorocul, iubirea dar şi 
eşecul, în sfârşit toate polarităţile care marchează o fiinţă umană, însă mai presus de toate el a avut şansa 
nemuririi pe care a ratat-o odată cu plecarea din India. Şi nu pentru că n-ar fi vrut sau n-ar fi putut ci, mai ales, 
credem noi, (de fapt a afirmat-o el) pentru că, destinul lui a fost să revină printre oameni, căci avea mult prea 
multe de spus, iar misiunea lui prin oameni abia a început. 
 Într-adevăr, aşa cum se întreba el însuşi ce ar fi fost viaţa lui fără experienţa Indiei, la fel ne întrebăm 
noi astăzi, ce ar fi fost cultura noastră, dacă n-ar fi existat Mircea Eliade ? Poate un mare om în ceruri, dar un 
mare vid în spiritul omenesc. 
 Originalitatea lui Mircea Eliade nu poate fi pusă la îndoială iar celebritatea lui a depăşit cu mult 
graniţele ţării, dovedind practic ceea ce a teoretizat atât de bine: faptul că omul e o fiinţă totală, universală, 
deschisă spre lume, dar orientată în acelaşi timp spre sine. Acesta a fost de fapt crezul vieţii sale. El nu a 
studiat istoria religiilor decât în măsura în care aceasta priveşte omul şi nu orice din om ci tocmai partea cea mai 
sensibilă, mai profundă, mai autentică şi mai reală: conştiinţa sa . 
 Interesul pentru om nu a apărut dintr-o dată în panoplia preocupărilor lui Eliade. Copil fiind, el a fost 
atras mai întâi de pietre ordinare sau preţioase (o dovedeşte alchimia sa), de figuri geometrice (desenul din 
covor), de insecte şi animale (întâlnirea cu şopârla) dar pe măsura maturizării sale a constatat că, oricât de 
fascinante ar fi acestea, le lipseşte ceva esenţial: fie nu au viaţă fie, dacă au viaţă, nu au conştiinţa acestei vieţi. 
De aici respectul şi interesul deosebit al lui Eliade faţă de om, singura fiinţă care reuneşte pe acelaşi plan, viaţa 
şi conştiinţa vieţii. 
 Dar ceea ce defineşte un spirit cu adevărat mare este faptul că el nu se opreşte niciodată asupra unei 
poziţii sau idei pe care tocmai a cucerit-o sau şi-a însuşit-o ci încearcă s-o depăşească. Este ceea ce face şi 
Eliade atunci când caută să înţeleagă ce stă la baza conştiinţei umane, ce face ca omul să fie om, căci numai 
conştiinţa faptului că există nu e mulţumitoare şi revelatoare pentru om. El mai trebuie să ştie cine este sau ce 
este, de unde vine şi încotro se îndreaptă.  
 Eliade a fost un spirit iscoditor, niciodată satisfăcut de stadiul cercetărilor sale, el a vrut mereu să 
pătrundă cât mai adânc în structura intimă a oricărui lucru, şi deci şi a conştiinţei umane. De aceea el nu se 
mulţumeşte să pună la baza conştiinţei şi a vieţii omului ideea de sacru fără a vedea de unde provine ea. În 
aceasta constă marele merit al lui Eliade. Rudolf Otto demonstrase strălucitor că sacrul este o categorie a priori 
a conştiinţei, că omul are presentimentul a ceva nonraţional care îi domină existenţa şi îi inculcă omului 
sentimentul terifiant de „creatură”, dar el rămâne la stadiul de teoretician, iar conceptul de sacru, la stadiul de 
concept pur (misterium tremendum et fascinans). 
 Eliade îl depăşeşte şi, de fapt, îl completează pe Otto atunci când, studiind ontologia arhaică a celor 
mai vechi comunităţi cunoscute de istorici, afirmă că omul detine azi a priori această categorie a sacrului pentru 
că, în timpuri imemoriale (illo tempore), el s-a aflat în contact direct cu fiinţe superioare, „supranaturale” care l-
au învăţat tot ceea ce i-a fost necesar ca să devină astăzi ceea ce este. Este vorba de acei eroi mitici care, la 
un moment dat al existenţei lor şi în diverse şi cruciale situaţii de viaţă, au săvârşit fapte exemplare, terifiante si 
chiar misterioase, marcând desprinderea de natură şi de animalitate şi astfel devenirea, începutul omului ca 
fiinţă umană, spirituală. 
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 CCăăssăăttoorriiaa  
              între taină şi reguli          . 
[Continuare din numărul 3 al publicaţiei] 

 MOTIVELE CANONICE DE DIVORȚ SUNT:  
I). a. Adulterul (preacurvia), adică violarea credinţei conjugale de către șot sau 

soţie. Acest motiv de divorț se bazează pe Sfânta Evanghelie, adică pe dreptul divin (Matei 
19, 9). 

b. Pe lângă adulter, soțul poate să divorțeze când i se pun curse care periclitează 
viața, îndreptate contra existentei căsătoriei, de către un soț împotriva celuilalt, cum ar fi 
refuzul soţului sau soţiei de a naște copii. In acest caz partea nevinovata are drept sa solicite 
divorțul. 

c. Iarăși, soțul poate divorța când soția se face vinovata de avort intenționat si prin 
aceasta împiedica scopul căsătoriei. 

d. Când femeia sau bărbatul participă fără voia celuilalt la ospețe si petreceri 
necuviincioase. 

e. Pentru soție exista motiv de a cere divorț când bărbatul sau o acuza public pe 
nedrept de adulter când soțul ei greșește in public sau in ascuns, in casa sau in alta parte cu 
o alta femeie. 

II). Al doilea motiv principal de divorț, după adulter, este căderea unui soț din 
dreapta credință - apostazie, necredință, sectă etc. (I Corinteni 7, 15). 

III). Când unul din soți sau amândoi intră în monahism, "ca o moarte superioară, 
faţă de lumea pusă în slujba păcatului" ( Sinodul VI Ecumenic, canonul 12 şi 48) . Însă "cel 
ce-şi lasă «prin divorț neîngăduit» soţia sa legitima şi ia pe alta, trebuie să fie canonisit ca un 
preacurvar, după porunca Domnului ( Matei 19, 9) , adică sa fie oprit pana la 15 ani de la 
Sfânta Împărtășanie", după Sfântul Vasile cel Mare.  

*Divorţul Canonic se considera încheiat când intre soți au urmat motivele de divorț 
arătate mai sus ( adică : adulterul, lepădarea de credința, intrarea in monahism etc.). Trebuie, 
însă, pe lângă motivele canonice arătate mai sus, sa se tina seama si de motivele de divorț 
hotărâte de legislația civila. 

*Efectele de drept ale divorţului canonic se refera pe de o parte la șotii divorțați, 
iar pe de alta parte la copiii născuți din căsătorie. 
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Biserica Ortodoxă condamnă sinuciderea ca fiind un păcat greu şi nu admite, pentru cei care-şi iau viaţa, oficierea obişnuitei slujbe de 

înmormântare. Cu toate acestea, din motive de ordin pastoral, pentru consolarea familiilor îndurerate se oficiază o rânduială specială de înhumare.  
 „Nu se face slujba înmormântării obişnuită, ci o slujbă redusă. Nu se ţin cuvântări, deoarece nu ai ce să spui despre viaţa celui care a murit, ci poţi 

doar să-ţi exprimi regretul şi compasiunea faţă de cei rămaşi, iar lucrul acesta se poate face. De asemenea, sunt reduse din alcătuirea aceasta liturgică 
foarte amplă care este o slujbă pascală toate aceste cântări pascale şi se citesc din Evanghelii, se pot intona anumite cântări, însă slujba ca atare nu poate fi 
săvârşită. Se poate trage o dată clopotul pentru adunare, iar la adunarea aceasta se poate citi o pericopă evanghelică, o pericopă din Apostol. Pe drum, dacă 
se fac opriri, se poate citi din pericopele evanghelice de la ‘stâlpi’ care sunt foarte multe. Toate acestea se fac numai pentru credincioşii rămaşi, pentru 
mângâierea lor”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, după cum ne informează TRINITAS TV.      
 Păcatul sinuciderii este unul dintre cele trei păcate cunoscute în Evanghelii şi în Tradiţia Bisericii sub denumirea de „păcate împotriva Duhului 
Sfânt”, adică necredinţa, ura şi deznădejdea. Toate acestea sunt expresia refuzului deliberat al comuniunii cu Dumnezeu, sinuciderea fiind înţeleasă de 
Părinţii Bisericii ca necredinţă şi deznădejde asumate.    

„Avem porunca foarte precisă în Decalog ‘Să nu ucizi!’. Cu alte cuvinte, să nu ucizi nici viaţa semenului tău, iar pe de altă parte, să nu atentezi la 
propria ta viaţă încât să o faci să nu mai existe. Dat fiind faptul că nu noi suntem cei care ne-am dat viaţa, ci Dumnezeu Însuşi este Cel Care ne-a dat-o. El ne-
o dă şi o ia atunci când crede de cuviinţă El în planul Lui etern. Prin urmare, nu pot dispune de bunul altuia. Pe baza acestui raţionament s-a tras concluzia 
că atâta vreme cât tu atentezi la bunul altuia consecinţa este pe măsură. Iar viaţa este bunul lui Dumnezeu. Nu putem atenta la bunul lui Dumnezeu. Atâta 
vreme cât tu Îl percepi pe Dumnezeu ca Realitate vie în viaţa ta lucrurile se schimbă completamente. Atâta vreme cât pentru tine Dumnezeu este o 
abstracţiune la care faci referinţă în anumite momente, abstracţiune care îţi dă satisfacţii mai degrabă intelectuale, tu nu te găseşti în comuniune cu Cel 
Care este prin excelenţă Viaţă şi Viaţă eternă. Tu nu te găseşti în comuniune cu Cel Care poate să-ţi dea putere în momentele în care simţi că limitele 
biologice se impun foarte categoric şi foarte dur. Noi ştim, din nefericire, că omul postmodern a făcut o adevărată profesiune de credinţă din a nu crede”, a 
spus Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă de la Facultatea de Teologie din Bucureşti.  

Un rol important în redresarea vieţii spirituale a omului deznădăjduit îl are duhovnicul, cel care îi aduce înainte exemplul iubirii şi Sensul adevărat 
al existenţei, pe Iisus Hristos: „În momentul în care tu te-ai ancorat în Dumnezeu ai în faţă posibilitatea unor tipuri de succese care îţi dau satisfacţie, putere 
şi care te entuziasmează. De aceea, spun că una din cauzele fundamentale ale sinuciderii o constituie, aş zice, lipsa sentimentelor de comuniune cu 
persoane care sunt de nivelul tău, cu care poţi comunica şi cu care poţi fi în comuniune, şi lipsa de comuniune cu Dumnezeu Însuşi, acest Noian de Viaţă, de 
putere, în care ne resursăm de fiecare dată când simţim că rezervele noastre simple omeneşti sunt epuizate. Este o criză a lumii moderne şi a necredinţei 
acestei lumi, cu tot ceea ce decurge din această necredinţă”, a mai precizat Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.         
 Deşi Biserica nu are slujbe pentru cei care l-au refuzat pe Dumnezeu luându-şi viaţa, totuşi, în Ziua Pogorârii Duhului Sfânt, în cadrul Vecerniei 
speciale care se oficiază după Sfânta Liturghie, Părinţii au rânduit să se citească o rugăciune în care sunt pomeniţi şi sinucigaşii.  

Sursa: www.basilica.ro 
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Divorțul canonic desface in orice privința legătura conjugala si pune pe soți in acel raport in 
care se găseau înainte de căsătorie (după Dreptul bisericesc oriental de episcopul Nicodim 
Milas, cap. 202) 

6. SFINŢII PĂRINŢI DESPRE NAŞTEREA DE COPII. Sfânta şi dumnezeiasca 
Scriptură, precum şi Sfinții Părinți, arată că copiii sunt un dar al lui Dumnezeu (Geneza 20, 
17-18; 25, 21; 29, 33; 30, 6, 17, 22; 33, 5; 48, 8-9; Luca 1, 7) . Iar nașterea de copii este o 
binecuvântare si rânduiala dumnezeiasca data de Dumnezeu omului încă din rai, prin 
porunca: "creșteți si va înmulțiți si umpleți pământul..." (Facere 1, 28). Prin nașterea de copii 
se înnoiește neamul omenesc şi se menține viața pe pământ. Așadar, nașterea de copii este 
cea mai mare datorie a celor doi soți care se unesc prin căsătorie. Nașterea de copii 
formează cea mai mare bucurie si adevărata temelie a familiei; ea consolidează si 
desăvârșește căsnicia si este izvor de sănătate. Fără împlinirea acestei datorii Taina Nuntii 
se desființează. Pentru, aceea Dumnezeu binecuvântează pe primul om, Adam si ii face 
femeie, pe Eva, ca sa nască copii.  

După izgonirea lui Adam din rai, nașterea de copii devine, pe lângă binecuvântare, 
si canon de ispășire a păcatelor părinților. Nașterea de copii ajuta mult la mântuirea părinților, 
cum spune Sfântul Pavel, ca femeia "se va mântui prin naștere de fii" (I Timotei 2, 15). În 
Vechiul Testament, cei ce nu aveau copii erau socotiți lepădați de la fata lui Dumnezeu. De 
aceea se rugau ziua si noaptea sa le dăruiască Domnul copii. La fel glăsuiesc si toți Sfinții 
Părinţi. Ei se rugau pentru cei ce nu aveau copii sau nu puteau naște, sa le dea Dumnezeu 
copii buni şi sănătoși, iar pe cei bolnavi ii vindecau cu rugăciunile lor. Pe cei care nu voiau sa 
aibă copii îi sfătuiau, cum spune şi Sfântul Pavel, ca mai bine sa nu se căsătoreasca sau sa 
trăiască in înfrânare (curăţenie) , cu învoirea ambilor soți, decât sa-si ucidă copiii. Mântuitorul 
aseamănă pe cei ce se căsătoresc numai pentru păcat, sau de ochii lumii, sau pentru avere, 
cu smochinul blestemat care nu voia sa aducă nici o roadă pe pământ. Pentru ca nașterea de 
copii nu este numai o datorie sociala, firească, ci este mai întâi o poruncă dumnezeiască, 
care contribuie foarte mult la mântuirea părinților. Soții care nu vor sa nască copii, care 
avortează sau practica păcatul pazei, sunt certați de Dumnezeu cu boli de tot felul, cu 
necazuri in viața, cu grea mustrare de conștiința, iar dincolo cu osânda veșnică. 

7. CANONUL PENTRU AVORT. Femeile care îşi avortează copiii, indiferent prin ce 
mijloace, se numesc ucigașe de copii, iar nu mame, si primesc pedepse grele încă din viața 
aceasta. Iată ce spun şi canoanele Sfinților Părinți in legătura cu păcatul uciderii de prunci : 
"Despre femeile care păcătuiesc şi îşi omoară fătul in pântece, forțându-se sa facă ucideri, sa 
se oprească, după hotărârea data mai înainte, ca sa se împărtășească la ieșirea din viaţă. 
Dar procedând cu iubire de oameni, după cum am aflat, hotăram ca sa fie oprite vreme de 
zece ani după treptele canonisirilor hotărâte" (Ancira, 21) . "Femeile care dau buruieni 
otrăvitoare şi pierzătoare, precum şi cele ce primesc otrăvurile omorâtoare de prunci, să se 
supună canonului de 20 de ani al ucigașului" (VI Ecumenic, 91; Sfântul Vasile cel Mare, 56) . 
"Femeia care bea ierburi ca să-şi piardă rodul trupului şi să nu nască coconi, aceea sa aibă 
pocanie cinci ani metanii câte trei sute pe zi. Iar de va face şi bărbatul așa, mai rău este. Nici 
Biserica să nu-i primească prescura lui, nici prinosul lui de nu se va pocăi" (Pravila 
Bisericeasca, Govora, 20) . "Femeia de va zămisli şi va bea ceva ca să se lepede începerea 
dintr-însa să se pocăiască opt ani şi mătănii 367 zilnic; iar de i se va întâmpla ei a muri să nu 
se îngroape în cimitir" (Ibidem, 115; îndreptarea Legii cap. 364) . "Femeia care a pierdut 
pruncul fără voie, un an se canoniseşte " (Sfântul Ioan Postnicul, cap. 22) . "Femeia care a 
născut pe cale si nu a purtat grija de prunc, să fie supusă vinovăției ucigașului" (Sfântul 
Vasile, 33). 
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 Acest înger întrupat ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide şi de a închide 
cerurile, era de origine din Tesvi (Galaad), fiind preot din tribul lui Aaron . Atunci când Profetul 
Ilie se năştea, tatăl său, Sovac, a văzut oameni îmbrăcaţi în alb, învelindu-l în scutece de foc şi 
dându-i să mănânce o flacără. Încă de copil, Proorocul Ilie asculta cu stricteţe poruncile 
Legii, ţinând post neîncetat, feciorie indiferentă şi rugăciune arzătoare, sufletul său fiind ca 
focul.În acele timpuri, Ahab care domnea în Regatul din Nord (regat aflat în schismă de pe 
vremea lui Ieroboam), îi persecuta (încurajat fiind şi de soţia sa, Isabela) pe Profeţi şi pe toţi 
oamenii credincioşi, închinându-se  idolilor Baal şi Astarte, poporul ducând astfel o viaţă 
depravată şi lipsită de credinţă. 

Văzând de mult timp cum Dumnezeu răbda acestea, Profetul Ilie a intrat la rege:“ Viu 
este Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israil, înaintea Căruia stau eu, că nu va fi în anii 
aceştia rouă şi ploaie din cer pe pămînt, decât numai prin cuvîntul gurii mele.”  Profeţind 
deci secetă, în scurt timp Dumnezeu a trimis asupra pamântului arşiţă mare, incât au secat toate 
izvoarele, iar barbaţii, femeile, copiii, animalele domestice şi animalele sălbatice mureau din 
lipsa hranei. Profetul aştepta astfel, ca foametea să determine poporul lui Israel să se căiască şi 
să se întoarcă la credinţă.       

Sfântul Ilie, simţind poruncă de la Dumnezeu, s-a grăbit atunci să părasească ţinutul lui 
Israel,  îndreptându-se spre râul Corat (Cherit), până dincolo de Iordan (exact în locul unde 
acum se află acum Mânăstirea Hozeva. Acolo, se folosea de apa cascadei şi se hrănea din ceea 
ce-i aduceau corbii trimişi de Dumnezeu: dimineaţa pâine, iar seara carne… aşteptând ca inima 
profetului să se înmoaie (ştiind de suferinţa poporului). La un moment dat, cascada secând şi 
ea, Dumnezeu l-a condus spre Sarepta Sidonului, lăsându-l să vadă de-a lungul drumului 
efectele dezastruoase ale secetei (pentru a trezi încă o dată în el, mila).   

A ajuns la casa unei văduve sărace, (o păgână), care tocmai aduna lemne pentru foc. 
Trebuia să coacă pâine pentru ea şi fiul său. Cu toată sărăcia, ea a dat însă dovadă de o 
nemăsurată ospitalitate pregătind o pâine Profetului Ilie, din resturile de făina şi de ulei pe care 
le mai avea. Prin minune însă, se ştie, că din acel moment şi până cand avea să vină prima 
ploaie, ca urmare a poruncii Profetului Ilie, drept recunoştinţă pentru gestul văduvei, covata de 
făină şi vasul în care aceasta păstra uleiul, nu aveau să se mai golească niciodată.  Însă, după 
trei zile de găzduire, asupra văduvei s-a abătut un necaz mare, fiul ei murind. Aceasta, în toată 
disperarea ei, se plângea de faptul că nenorocirea s-a abătut asupra casei, din cauza Profetului 
Ilie, acuzându-l pe nedrept pentru aceasta. Profetul Ilie, l-a urcat pe tânărul mort la etaj, acolo 
unde locuia, şi suflând de trei ori peste el, strigându-L puternic pe Dumnezeu, l-a înviat. Despre 
acest tanar se citeşte în dumnezeiasca Scriptură şi se povesteşte că numele lui era Iona, si, la 
rândul său, la o anumită vârstă s-a învrednicit de darul proorocesc. Iona a fost trimis de 
Dumnezeu să propovăduiască pocăinţă în cetatea Ninive şi, fiind înghiţit de un chit, a ieşit din el 
după trei zile. Aceasta a închipuit în sine Învierea lui Hristos cea de a treia zi, precum se 
povesteşte pe larg în prooroceasca lui carte şi în viaţa sa.  

Întrucât Dumnezeu respecta jurământul Proorocului Ilie, aşteptând ca acesta să 
înţeleagă că Domnul nu doreşte moartea păcătoşilor, ci îndreptarea lor (cf. Iezechiel 33 :11), 
seceta a ţinut trei ani, decimând populaţia, iar Regele Ahab îl cautase între timp peste tot pe 
Profetul Ilie, prin slugile sale. Atunci s-a împlinit cuvântul Sfăntului Prooroc Moise, întâiul văzător 
de Dumnezeu, care a zis către Israil: “Va fi cerul deasupra capului tău de aramă şi pămîntul 
cel de sub tine de fier.“  Profetul Ilie asculta însă voia lui Dumnezeu si se intoarce la regele 
Ahab, pentru a-l anunţa că seceta se apropie de sfârşit.      

Împăratul Ahab avea un iconom cu numele Obadia, bărbat temător de Dumnezeu, 
slujind cu credinţă aceluia. El ascunsese de sabia Izabelei o sută de prooroci ai Domnului, în 
două peşteri, câte cincizeci într-una şi îi hrănea cu pâine şi cu apă. Pe acest iconom al său, 
chemându-l împăratul Ahab la sine, mai înainte de venirea lui Ilie la dânsul, l-a trimis să caute 
iarbă uscată pe la pâraiele apelor, pentru hrănirea puţinilor cai ce rămăseseră şi a celorlalte 
dobitoace. Cînd Obadia a ieşit din cetate, a întâmpinat pe Sfântul Prooroc Ilie şi i s-a închinat 
până la pămînt, apoi i-a spus că Ahab l-a căutat cu dinadinsul prin toată împărăţia sa.  Sfântul 
Ilie a zis către Obadia: “Du-te şi spune Stăpînului tău că vin la dânsul.”  Obadia se lepăda, 
zicînd: “Mă tem că, dacă voi pleca de lângă tine, Duhul Domnului să nu te răpească în altă 
parte şi mă voi face mincinos înaintea stăpânului meu, care, mâniindu-se, mă va ucide.” 
Sfântul Ilie i-a zis: ”Viu este Domnul puterilor, Căruia îi stau înainte, că astăzi mă voi arăta 
lui Ahab.” Mirat de întoarcerea acestuia, regele îl întampină:“Oare tu eşti cel ce răzvrăteşti 
pe Israil?” 

Iar proorocul lui Dumnezeu i-a răspuns împotrivă fără frică:“Nu eu răzvrătesc pe 
Israil, ci tu şi casa tatălui tău; căci aţi părăsit pe Dumnezeul vostru şi v-aţi aplecat 
necuratului idol Baal.” Dar proorocul, ca cel ce avea în sine puterea dumnezeiescului ajutor, a 
început a porunci împăratului cu stăpânire, zicându-i:"Acum, trimiţând, adună la mine în 
muntele Carmelului, pe toate cele zece seminţii ale lui Israil şi să aduci fără de ruşine pe 
cei patru sute şi cincizeci de prooroci ai lui Baal. Asemenea să aduci şi pe ceilalţi patru 
sute şi cincizeci de prooroci, care jertfesc în munţii cei înalţi şi în prăpăstii, la alţi necuraţi 
idoli care cu toţii mănâncă din masa Izabelei. Toţi aceia să se întrebe cu mine despre 
Dumnezeu şi vom vedea care este Dumnezeul cel adevărat".   Astfel, are loc o confruntare 
între Sfântul Profet Ilie, cei 450 de profeţi ai lui Baal si cei 400 de profeţi ai pădurilor sacre 
(întreţinuţi de Izabel), caruia i se închinau, în faţa întregului popor. Din toată mulţimea adunată, 
glasul Profetului lui Dumnezeu răsuna:“Până cînd veţi şchiopăta voi de amândouă gleznele 
voastre? Dacă Dumnezeu, Care v-a scos pe voi din pământul Egiptului, este Dumnezeu, 
apoi pentru ce nu mergeţi în urma Lui? Iar dacă Baal este zeul vostru, apoi mergeţi după 
el.”    

Poporul, auzind aceasta, a lăudat judecata proorocului lui Dumnezeu şi au zis:" Aşa să 
fie! Bun este cuvântul acesta".  " Iată acum, ca să cunoaşteţi pe adevăratul Dumnezeu, 
faceţi ceea ce vă voi porunci. Mă vedeţi pe mine proorocul Domnului, rămas singur în tot 
Israilul, iar pe toţi ceilalţi i-aţi ucis. Vedeţi aici şi pe proorocii lui Baal, cei atât de mulţi; 
deci, aduceţi-ne nouă doi viţei spre jertfe, mie unul, iar slujitorilor lui Baal, altul, şi să nu 
ne daţi foc. Drept aceea, peste a cărui jertfă va cădea focul din cer şi o va arde, al aceluia 
este adevăratul Dumnezeu şi toţi să vă închinaţi acelui Dumnezeu, iar potrivnicii să se dea 
morţii".       

 

 
"Alegeţi-vă un viţel şi aduceţi-l întîi voi jertfă, de vreme ce voi sunteţi mai mulţi, 

iar eu sunt singur, deci, voi face pe urmă. Şi punând viţelul pe lemne, să nu aprindeţi 
focul, ci să vă rugaţi către zeul vostru Baal, ca să vă trimită foc din cer şi să vă ardă 
jertfa".     

Deci, a cerut pregatirea a doi tauri pentru sacrificiu, pe rug, fara a aprinde însă focul, şi 
i-a lasat pe ei să-l aprindă, râzând de profeţii mincinoşi prin cuvinte care-i asmuţeau să strige 
mai tare, ca nu cumva zeul lor să nu fi adormit sau să nu fie ocupat cu alte treburi.  
 “Strigaţi cu glas mare ca să vă audă zeul vostru, de vreme ce acum are poate 
altă îndeletnicire; poate face altceva sau vorbeşte cu alţii sau benchetuieşte sau doarme. 
Deci, strigaţi cu glas mare, ca să-l deşteptaţi!”        

Spre seară, Sfântul Profet Ilie înalţă un Altar din 12 pietre (12 seminţii ale lui Israel), 
sapă un şanţ larg în jurul Altarului, pe care a aşezat taurul jupuit, şi porunceşte să fie turnată şi 
apă din belşug peste el (de 3 ori), până s-a umplut şanţul: “Tăceţi de acum şi încetaţi, căci a 
sosit vremea jertfei mele. Apropiaţi-vă de mine!”  Ca răspuns al unui strigăt puternic, ce îl 
chema pe Dumnezeul lui Abraham,  al lui Isaac şi al lui Iacov, a coborât pe loc, foc din cer, 
devorând jertfa, lemnul şi… apa. “Doamne, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui 
Iacob, ascultă-mă pe mine, robul Tău, şi trimite foc peste această jertfă, ca astăzi să 
cunoască toate aceste popoare, că Tu singur eşti Dumnezeul lui Israil şi eu robul tău şi 
Ţie ţi-am înălţat această jertfă. Ascultă-mă pe mine, Doamne, ascultă-mă cu foc, ca să se 
întoarcă inimile acestor popoare"  în urma Ta.” Tot poporul a cazut cu faţa la pamânt, 
începand să strige cu toţii:" Cu adevărat Domnul este singurul Dumnezeu".   

Profeţii falşi  au fost prinşi imediat după confruntare, din porunca Sfântului Ilie şi chiar 
el i-a ucis l-a râul Cison, anuntându-l pe rege că seceta va înceta. Pentru aceasta, a urcat în 
vârful Carmelului şi, plecându-se asupra pământului, cu capul între genunchi şi mintea adunată 
în inimă, a inceput să se roage. De şapte ori trimise pe slujitorul său să privească orizontul, în 
direcţia mării, iar a şaptea oara un norişor îşi făcu apariţia… cerul s-a întunecat şi ploaia a căzut 

din belşug, răspândind pe pământ binecuvântarea cerească.  [Proloagele, Editura Mitropoliei  Olteniei] 
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LUMINĂ DIN LUMINĂ   

  "...De toţi se va mărturisi la fel că sărbătoarea şi bucuria trebuie să 

înceapă după slujba Învierii Domnului smerind până la acea vreme 

sufletele cu postul. Deci, pe cei ce se prea grăbesc şi deja pe la miezul 

nopţii se lasă de postire, îi dojenim ca pe nişte leneşi şi neînfrânaţi, ca pe 

unii care întrerup calea înainte de a ajunge la ţintă, cum zice un înţelept: 

"În viaţă nu este nici un lucru fără însemnătate, chiar şi lucrul de nimic, 

atunci când el lipseşte". Pe cei ce se înfrânează şi rabdă mai mult, chiar 

până la a patra strajă (ora 8 dimineaţa), îi socotim ca pe nişte viteji şi 

iubitori de osteneală. Dar să nu osândim nici pe cei ce au încetat între 

timp postirea, fiindcă au fost siliţi sau n-au putut răbda, pentru că nici cele 

şase zile de postire nu le rabdă toţi la fel, ci unii le petrec nemâncaţi pe 

toate, alţii două, alţii trei, alţii patru, iar alţii nici una. Celor ce s-au nevoit 

mult li se dă voie să dezlege postul mai curând, iar alţii care n-au postit 

decât cele două zile din urmă vineri şi sâmbătă din săptămâna patimilor, 

socotesc că aceştia nu au aceeaşi nevoinţă ca cei ce s-au înfrânat în toate 

zilele...". – Canonul 1 al Sf. Dionisie arhiepiscopul Alexandriei.  

"Nu ne va învinui pe noi cineva fiindcă postim miercurea şi 

vinerea, întru care ni s-a poruncit, pe bună dreptate să postim după 

Tradiţie. Postim miercurea pentru sfatul făcut de iudei, pentru vinderea 

Domnului şi vânzarea postim fiindcă a pătimit pentru noi. Ţinem 

duminica ca pe o zi de bucurie pentru Iisus Cel ce a înviat întru acea zi, 

întru care ni s-a predanisit să nu ne plecăm nici genunchii" (cu metanii). - 

Canonul al 15-lea al Sf. Petru arhiepiscopul Alexandriei. 

"Cine va dezlega miercurea şi vinerea, acela răstigneşte pe 

Hristos ca şi evreii, fiindcă miercuri S-a vândut, iar vineri a fost răstignit". 

- Îndreptarea Legii sau Pravila de la Târgovişte, 381,"...Postul este 

orânduit cu scopul de a smeri sufletul. Deci, dacă trupul este smerit de 

boală şi cuprins de slăbiciune, se cade să i se dea hrană şi băutură după 

trebuinţă şi cât poate să suporte". – Canonul al 8-lea al Sf. Timotei al 

Alexandriei."...În postul mare, cel bolnav se cuvine a fi dezlegat să ia 

hrana şi băutură cât îi trebuie, căci este drept ca cel bolnav să se 

împărtăşească de untdelemn" - Canonul al 10-lea al Sf. Timotei al 

Alexandriei. 

"Păzeşte postul întru poruncile Domnului şi vei fi bineplăcut 

Domnului şi înscris la un loc cu cei ce păzesc poruncile Lui. Însă, dacă 

faci şi vreo altă faptă bună, care este cuprinsă în poruncile Domnului, vei 

dobândi multă slavă şi vei avea mai multă cinste la Dumnezeu. Acest 

post, când se păzesc poruncile Domnului este foarte bun. Aşadar păzeşte 

postul pe care vrei să-l ţii, dar mai întâi de toate fereşte-te de vorbe şi 

pofte rele, şi-ţi curăţă inima de toate deşertăciunile lumii puse în slujba 

păcatului. Dacă vei păzi toate acestea, îţi va fi postul desăvârşit. Împlinind 

acestea, în acea zi în care posteşti nu gusta nimic altceva decât pâine şi 

apă, iar ceea ce aveai să cheltuieşti în acea zi cu mâncarea, dă la săraci, la 

văduve şi orfani, cu multă smerenie, ca cei ce primesc să se roage pentru 

tine către Domnul, iar jertfa va fi bine primită la Domnul şi înscrisă în 

cartea veşnicelor răsplătiri". - Herma Păstorul III, 5."Socoteala părinţilor 

de a posti este foarte bună, iubitoare de oameni şi folositoare călugărilor şi 

mirenilor; uşoară şi nu zilnică, căci nu s-a poruncit a nu se mânca nimic şi 

a posti cu măsura trebuitoare înfrânării, aducerii aminte de poruncile 

Domnului şi a ne smeri pentru păcatele noastre la ceasul morţii şi al 

judecăţii şi la veşnicele răsplătiri. Postul este semnul ca iubim pe 

Dumnezeu. Astfel, mirenii şi călugării şi mai ales călugării pururea sunt 

datorii a se înfrâna cu postul, precum s-au făgăduit lui Dumnezeu ". – Sf. 

Simeon al Tesalonicului IX, 56.  "Posturile voastre să nu fie 

aceleaşi cu ale fariseilor (Matei 6, 16) care postesc în ziua a doua (luni) şi 

a cincea (joi). Voi postiţi ziua a patra (miercuri) şi a şasea (vineri) pentru 

că în ziua a patra s-a făcut judecata împotriva Domnului, când Iuda a 

făcut trădarea lui pe bani (Matei 26, 13-14), iar vinerea pentru că Domnul 

în acea zi a suferit patima Sa pe cruce sub Pilat (Matei 27). Ziua sâmbetei 

şi a duminicii negreşit să le serbaţi, pentru ca sâmbăta aminteşte de 

facerea lumii iar duminica de Învierea Domnului. Numai o singură 

sâmbătă se posteşte în cursul anului, aceea a îngropării Domnului, cât a 

stat Creatorul sub pământ, întristarea pentru El este mai mare decât 

bucuria pentru creaţiune deoarece Creatorul este mai presus de creaturile 

Lui şi prin fire şi prin vrednicie". – Constituţiile Apostolice VII,23.  

Tipicul cel Mare îşi are originea de la Sfântul Sava (+532). În 

decursul secolelor el a fost completat de alţi cuvioşi părinţi din Palestina 

şi Sfântul Munte Athos, până la tipărirea lui în 1816 şi pus în aplicare de 

mii şi mii de cuvioşi şi de episcopi care şi-au sfinţit viaţa slujind 

Domnului în diferite mânăstiri şi episcopii. Dar el a servit şi preoţilor 

mireni în slujba lor pastorală. Deci, el fiind întocmit de călugări, 

severitatea lui în pastoraţia mireană, socotesc că trebuie uşurată ţinându-

se seama de spiritul evanghelic (II Cor. 3, 6) fiindcă Biserica nu omoară 

oamenii, ci păcate şi astfel după cum în timpul penticostarului se dezleagă 

miercurea şi vinerea la peşte pentru mireni, iar pentru călugări la vin şi 

untdelemn, socotesc că ar trebui să se dezlege mirenilor la peşte acolo 

unde se dezleagă, la vin şi untdelemn pentru călugări, aşa cum s-a arătat 

în sinaxarul fiecărei luni din acel tipic mai ales pentru cei slăbiţi şi bolnavi 

de la caz la caz (Romani 14, 1-23; 1 Cor. 10, 1-33). Însuşi titlul 

catalogului pe care-l dăm mai jos, ca aplicare pentru cei ce pot şi 

orientarea pentru cei slabi care sună: "Arătarea, întru care zi fac 

dezlegarea monahii şi în care dezleagă postul peste tot anul". -Tipicul cel 

Mare p. 724. 

† Preot Iconom Mănăsuc ZGÎRCEA 

  
"Dacă vreun episcop, prezbiter, diacon, presbiter sau cântăreţ nu posteşte sfântul şi 

marele post al Paştilor sau miercurea şi vinerea să se caterisească, afară de cazul când este 

împiedicat de slăbiciunea trupească, iar de va fi laic, să se afurisească". - Canonul Apostolic 

69.  

"Dacă vreun episcop, prezbiter, diacon sau oricare din catalogul clericilor ar posti, 

sau ar ţine sărbătorile cu iudeii, sau ar primi de la dânşii daruri de sărbători, precum azime 

sau altceva de acest fel, să se caterisească, iar de va fi laic, să se afurisească". - Canonul 

Apostolic 70. "Am aflat că în ţara Armeniei şi în alte părţi, unii mănâncă brânză şi ouă în 

sâmbetele şi duminicile Sfintei Patruzecimi. Deci, s-a hotărât ca Biserica lui Dumnezeu din 

toată lumea, urmând numai o singură rânduială, să ţină postul şi să se îndepărteze ca şi de 

orice fel de înjunghiere, aşa şi de ouă şi de brânză, care sunt rodul animalelor de la care ne 

înfrânăm. Iar dacă nu se va păzi aceasta, de vor fi clerici să se caterisească, iar de vor fi laici 

să se afurisească". – Canonul 56 al Sinodului al 6-lea Trulan. 

"Creştinii, în săptămâna patimilor, postind şi rugându-se cu umilinţă, trebuie să-şi 

încheie postul la miezul nopţii din sâmbăta cea mare (după ora 12) pentru că Sf. 

Evanghelişti Matei şi Luca, cel dintâi, zice: "în noaptea sâmbetelor" (Matei 28, 1), iar 

celălalt zice: "foarte de dimineaţă" (Luca 24, 1) arătându-ne adâncimea dimineţii "de 

duminică". - Canonul 89 al Sinodului al 6-lea Trulan.  

"Dacă cineva sub motiv de nevoinţă ascetică ar posti duminica (adică să ţină postul 

negru), să fie anatema". – Canonul 18 al sinodului al 3-lea local de la Gangra.   

"Nu se cuvine a se face nunţi sau a prăznui ziua naşterii (onomastica) în 

patruzecime". - Canonul 52 al sinodului al 5-lea local de la Laodiceea.   
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ca un singur şi acelaşi Hristos, Fiu, Domn, Unul-Născut, în două naturi, unite 

fără confuzie, nici schimbare, fără împărţire, nici separare, distincţia naturilor 

nefiind deloc suprimată prin unirea lor, fiecare natură păstrînd, dimpotrivă, 

particularitatea ei, ambele concurgînd într-o singură formă, o singură persoană şi 

un singur ipostas”, <<Tomul>> lui Leon I către Flavian nu a pus sfîrşit ereziei 

monofizite, de aceea împăratul Marcian convoacă un nou sinod, în 451 la 

Calcedon
1
,  la care asistă 600 de episcopi (cinci din Occident). Sinodul nu şi-a 

însuşit Scrisoarea papei Leon I către Flavian, ci a alcătuit o nouă definiţie 

dogmatică, în care se condamnă mofizismul, mărturisind credinţa „în două 

naturi care se unesc într-o singură persoană”. 

Sinodul 4 reabilitează pe Teodoret de Cyr şi Iba de Edessa, înalţă 

scaunul de Ierusalim la treapta de patriarhat, confirmă hotărîrea sinodului din 

381 prin care Constantinopolul ocupă rangul al doilea în Biserică, după Roma, 

lărgindu-i-se dreptul de jurisdicţie asupra Traciei, Pontului şi Asiei Mici. 

Canonul 28, care n-a fost acceptat de Papa Leon I, afirmă clar că Roma ocupă 

rangul întîi în Biserică deoarece este „cetate imperială” şi nu pentru că ar fi 

„scaunul lui Sfântului Apostol Petru” (V. CALCEDON, PENTARHIE, PRIMUS 

INTER PARES). Dogma hristologică de la Calcedon n-a fost acceptată de 

Biserică copta din Egipt, care păstrează monofizismul ca doctrină adevărata, 

pentru a exprima în acest fel nemulţumirea fatţă de dominaţia grecilor în 

Biserica Orientală. Astfel se formează Bisericile monofizite, negreceşti, 

împotriva „melchiţilor” -adepţi ai împăratului-adică ortodocşilor greci care 

acceptă Calcedonul. 

Peste câţiva ani, împăratul Zenon (474-491) va sesiza pericolul şi în 

482 va da un edict de unire Henotikon  ,care caută să amintească cât mai puţin 

despre cele două naturi ale Mântuitorului sau despre hotărârile Sinodului de la 

Calcedon. Nici monofiziţii, nici ortodocşii nu-l vor accepta, dar nici papa nu va 

fi de acord cu el, astfel încât se va ajunge la hotărârea extremă de excomunicare 

şi anatematizare a patriarhului de Constantinopol. Acesta, în persoana lui 

Acaciu, va riposta şi va şterge din diptice numele papei, ajungându-se la prima 

schismă între cele două Biserici, cea din Orient şi cea din Occident. Această 

separare a durat până în anul 518. 

 

 5. SINODUL AL V-LEA DE LA CONSTANTINOPOL (mai-iunie 553) 

 

este convocat de împăratul Justinian cel Mare (527-565) cu intenţia de a 

împăca monofizismul cu ortodoxia, date fiind repercusiunile politice ale 

respingerii Calcedonului de către Biserica Egiptului. O asemenea încercare 

fusese deja făcută de împăratul Zenon (479-491. Împăratul Justinian promulga 

un edict (împăratul publicase o lucrare în care enumera erorile lui Origen, 

conţinute în Despre Principii), prin care condamna cele „Trei Capitole”, şi pe 

cei trei teologi care apăreau a fi propagatorii nestorianismului: persoana şi opera 

lui Teodoret de Cyr (între 393-460), prieten al lui Nestorie, care scrisese 

împotriva lui Chiril şi contra sinodului de la Efes, şi scrisoarea lui Iba de Edessa 

(380-457) în care acesta apăra pe Teodor de Mopsuestia şi respinge argumentele 

lui Chiril. Opoziţia episcopilor africani şi reacţia papei Vigiliu,îimpotriva 

modului în care împăratul voia să impună un edict de credinţă, sileşte pe 

Justinian să convoace un sinod general la care participă 165 de episcopi şi care 

condamnă cele „Trei Capitole”. Cu toate acestea, sinodul se ţine şi 

anatematizează pe cei ce susţin ce e condamnabil în cele „Trei Capitole”. 

Sinodul se pronunţă în mod clar pentru „unirea ipostatică” şi respinge pe cei 

care confundă sau separă firile după unire. Hristos este „în două firi”, chiar după 

ce unirea după ipostas a avut loc. Sinodul dă o interpretare corectă expresiei 

monofizite a teologilor din Alexandria, „o natură întrupată a Cuvîntului 

dumnezeiesc”, afirmînd că unirea după ipostas păstrează cele două naturi, unite 

fără confuzie şi fără separare, într-o singură persoană. Sinodul aprobă formulă 

liturgică „Domnul nostru Iisus Hristos, Care a fost răstignit cu trupul, este 

Dumnezeu adevărat”
1
 şi condamnă învăţăturile susţinute de Arie, Eunomie, 

Macedonie, Apolinarie, Nestorie, Eutihie şi Origen. La început, papa Vigiliu n-a 

acceptat această condamnare, dar în 554 recunoaşte caracterul ecumenic al 

acestui sinod.  

Prima jumătate a sec VI este dominată de puternica personalitate a lui 

Justinian I(527-565).Originar din Tracia romanizată, Justinian succede la tron 

unchiului sau Justin I. Hotărât să restabilească prestigiul imperiului,Justinian 

duce o politică de reforme.Ia măsuri dure împotriva monofizitilor şi 

arienilor(atâţia câţi mai rămănsesereă). Reformează legislaţia imperiului 

compunând celebrul Cod de Legi- Codex Justinianum (528-529). 

În 532 face faţă unei puternice răscoale intrată în istorie drept “răscoala 

Nika” .După înfrângerea răscoalei reconstruieşte biserica Sf.Sofia,ctitoria 

sf.Constantin cel Mare, distrusă de răsculaţi.După pacificarea Constantinopolului 

se gândeşte la recucerirea teritoriilor pierdute în secolul precedent.Între anii 533-

555 Justinian recucereşte Italia, regatul african al Vandalilor şi partea sud-estica 

a Spaniei precum şi o scurtă fasie la nord de Dunăre, prilej cu care reface vechile 

castre de aici.Moare în 565 .Urmaşii săi pierd şi risipesc toată moştenirea lui 

Iustinian. 

Prof. Maria PLIC, Şcoala Generală Nr.4 – Vulcan 

expresie a universalităţii  

Bisericii (continuare din numărul 3) 

            3. SINODUL DE LA EFES (IUNIE-IULIE 431)                                 .  
 

este convocat de împăratul Teodosie al II-lea (408-450)  al lui Valentinian III din 

Occident. Sinodul s-a ţinut la Efes în anul 431., cu scopul de a clarifica disputa dintre 

Nestorie episcop de Constantinopol şi Chiril al Alexandriei  acesta fiind nepotul 

patriarhului Teofil al Alexandriei, cel care a manevrat depunerea şi exilul sfântului 

Ioan Gura de Aur . Nestorie apare ca fondatorul unei noi erezii potrivit căreia există 

două persoane distincte în Cuvântul Întrupat; de aceea Fecioara Maria nu poate fi 

numită „Născătoare de Dumnezeu”
1
, ci numai „Născătoare de Hristos”. La 

insistenţa lui Chiril, sinodul (153 de episcopi) defineşte doctrina despre unirea celor 

două firi 
1
în persoana unică a Cuvântului şi doctrina despre Fecioara Maria – 

Născătoare de Dumnezeu, condamnă şi depune pe Nestorie, înainte de sosirea legaţilor 

papei Celestin I (422- 432) şi a episcopilor din Antiohia, care în cele din urmă accepta 

doctrina şi procedura lui Chiril. După condamnarea nestorianismului (Nestorie n-a 

participat la sinod), discipolii lui Nestorie se despart de Biserica oficială şi formează o 

Biserică separată, în Persia, cu sediul la Seleucia. Biserica Orientului, sau 

„nestoriana”, din Persia, a depus un efort misionar cu totul remarcabil în secolele 

următoare. Dar răspândirea islamismului în imperiul mongol şi mai cu seamă masacrul 

săvârşit de Tamerlan au pus capăt acestui avânt misionar al creştinismului 

nestorian.Cine era Teodosie al II-lea?- Flavius Theodosius era fiul lui Arcadius şi 

fratele Pulcheriei, de care a fost influenţat pe mai tot timpul domniei. În iunie 421 s-a 

căsătorit cu poeta Aelia Eudocia cu care a avut o fiică, pe Licinia Eudoxia, căsătorită 

cu împăratul din vest Valentinian III.  

CONŢINUTUL CANOANELOR 
Canonul 1: Mitropoliţii şi episcopii condamnaţi de sinod, în număr de 43, 

reîntorcându-se acasă, nu vor fi primiţi în scaunele lor.
1
 

Canonul 2: Episcopii care au apostaziat să fie "înlăturaţi cu totul din preoţie, şi să cadă 

din treaptă". 

Canonul 3: Repunerea în treaptă de cei scoşi din ea de Nestorie. Clericii aflaţi sub 

jurisdicţia episcopilor eretici să nu se supună acelor episcopi. 

Canonul 4: Caterisire pentru adepţii clerici ai lui Nestorie. 

Canonul 5: Cei ce fug la Nestorie să rămână nu mai puţin decât cei caterisiti (este 

vorba de simpli credincioşi, nu de clerici). 

Canonul 6: Se apără hotărârea sinodului împotriva celor ce ar dori s-o schimbe.  

Canonul 7: Să nu se alcătuiască alt simbol de credinţa în afara celui de la Niceea" 

întrucât acel simbol de credinţă este hotărât de Sf. Părinţi întruniţi în oraşul Niceea, 

împreună cu Sfântul Duh".  

Canonul 8: Opreşte imixtiunea episcopilor de Antiohia în Cipru şi hirotoniile făcute de 

ei acolo, "întrucât n-a fost obicei vechi ca episcopul cetăţii Antiohienilor să facă 

hirotoniile în Cipru". Principiul neamestecului în alte dieceze se extinde în toată 

Biserica. 

 

             4. SINODUL DE LA CALCEDON (8 oct. – 1 nov. 451)                        . 

 

convocat de împăratul Marcian (450-457), care a participat la sinod însoţit de 

Pulcheria, sora împăratului Teodosie, s-a ţinut în biserica Sfînta Eufimia, cu sprijinul 

deplin al papei Leon I (440-461). La 28 iulie 450 când Teodosie al II-lea cel Tânăr 

închidea ochii, el nu lasă urmaşi pe linie bărbătească. În această situaţie, respectând 

tradiţia, partea de Răsărit a Imperiului trebuia să revină vărului său din Apus, 

Valentinian al III-lea. Dar acest lucru nu era nici pe placul lui Teodosie şi nici al 

supuşilor săi. Se spune că pe patul de moarte Teodosie ar fi indicat personal pe 

Marcian să-i urmeze la tron. Marcian fusese aghiotantul lui Aspar, un alan care avea 

sub autoritatea sa trupele gotice din Imperiu. Pulcheria, sora lui Teodosie, a consimţit 

să se căsătorească cu Marcian, conferindu-i în felul acesta prestigiul ereditar al 

dinastiei teodosiene. El a condus destinele Imperiului numai 7 ani (450-457), având de 

făcut faţă la început pericolului hunic. După 453, când hunii au fost înfrânţi la 

Câmpiile Catalaunice, iar regatul lor s-a descompus, urmează o perioadă de linişte, 

care i-a dat posibilitatea lui Marcian să refacă tezaurul statului.  

Pe plan intern, Marcian s-a dovedit a fi un bun gospodar, eliminând practica 

vânzării servicilor administrative. Problema cea mai dificilă căreia a trebuit să-i facă 

însă faţă, a fost erezia monoteistă, care a determinat convocarea celui de-al IV-lea 

Sinod Ecumenic de la Calcedon din 451
1
.  Sinodul trebuia să se pronunţe în legătură 

cu monofizismul, erezie care refuza distincţia dintre persoana – „hypostasis” şi natura 

– „physis”, afirmînd că dacă Hristos e o persoană, El nu poate avea două naturi. 

Erezia era propovăduită de Eutihie (378-cca.454), călugăr din Constantinopol, 

discipol al lui Chiril şi adversar a lui Nestorie, care susţinea că Hristos nu are decât o 

singură natură (mono-physis), cea dumnezeiască, trupul uman fiind luat numai în 

aparenţă. Un sinod provincial, convocat în 448 de Flavian, patriarhul 

Constantinopolului, condamnă ca eretic pe Eutihie. În apărarea acestuia se ridică 

Dioscur, patriarhul Alexandriei, care convinge pe împăratul Teodosie II să convoace 

un sinod în 449 la Efes , cunoscut sub numele de "sinodul tâlhăresc",  sinod dominat 

de Dioscur şi de călugări, la care se obţine reabilitarea lui Eutihie şi depunerea lui 

Flavian. Într-o scrisoare către Flavian, papa Leon I condamnă monofizismul, apărînd 

doctrina ortodoxă despre Iisus Hristos, Care „pentru noi şi pentru a noastră mîntuire, 

S-a născut din Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, după firea omenească, 
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                                                                   27 IULIE                                                               . 
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon s-a născut în Nicomidia din părinţii: Eustorgios - senator păgân, 

(închinător la idoli) şi Evula - o crestină (de la care a primit o educaţie aleasă în dreapta credinţă);  aceştia i-

au dat numele de Pantoleon care înseamnă ” cel în toate puternic ca un leu.„ Încredinţat spre educaţie lui 

Eufrosin, medic de renume, el a ajuns după puţină vreme la o desăvârşită cunoaştere a artei medicale într-atât 

încât împăratul păgân Maximian Galeriu, care îi remarcase calităţile, intenţiona să-l facă medicul său 

particular. Cum tânărul trecea în fiecare zi prin faţa casei unde era ascuns un preot bătrân  Ermolae (prăznuit 

la 26 iulie), cu alţi creştinii, Sfântul Părinte a cunoscut, după ţinuta lui calitatea înaltă a sufletului său şi într-o 

zi îl invită să intre în casa sa şi începu să îl înveţe că ştiinţa medicală nu poate aduce decât slabă uşurare 

naturii noastre suferinde şi sortită morţii şi că numai Hristos este singurul Doctor adevărat, care  a venit în 

lume să ne aducă Mântuirea şi vindecarea fără plată. Cu inima bătând de bucurie la auzul acestor cuvinte 

Pantoleon a început a-l vizita pe Ermolae regulat şi deprinse de la el Tainele credinţei adevărate. Într-o zi, pe 

când se întorcea de la Eufrosin, găsi pe drum un copil mort care fusese muscat de o năpârcă. Judecând că 

venise momentul să probeze adevărul promisiunilor lui Ermolae, el chemă în ajutor Numele lui Hristos şi pe 

dată copilul se ridică, iar năpârca muri pe loc. Atunci el alergă la Ermolae şi plin de bucurie, a cerut să 

primească fără întârziere Sfântul Botez. Rămase apoi în preajma bătrânului Sfânt pentru a se bucura de 

învăţăturile lui şi lipsi de acasă opt zile. La întrebările tatălui său neliniştit el răspunse că rămăsese la palat 

ţinut de vindecarea unui om a-l împăratului. Păstrând încă secretă convertirea lui, el arăta în acealaşi timp o 

adâncă preocupare pentru a-l convinge pe tatăl său de zădărnicia închinării la idoli. 

După o vreme a fost adus la senator un orb care îl imploră pe Pantoleon să îl vindece, căci îşi 

pierduse zadarnic toată averea pe la doctori. Încrezător în Hristos, care salăşluia de-acum în el cu putere, 

tânărul confirmă în faţa tatălui său uimit că avea să îl vindece prin harul Stăpânului său Hristos. Făcu semnul 

Crucii pe ochii orbului, rugându-se lui Hristos şi pe loc bărbatul începu a vedea, nu numai cu ochii trupului ci 

şi ai sufletului, căci el înţelese că Hristos îl vindecase. Orbul a fost botezat de Sfântul Ermolae împreună cu 

Eustorgios tatăl său, care nu dupa multă vreme adormi în Domnul. 

Pantoleon împărţi atunci moştenirea sa săracilor, eliberă sclavii şi se dedică şi mai vârtos îngrijirii 

bolnavilor cărora nu le cerea în schimb decât să creadă în Hristos Cel venit pe pământ pentru a ne vindeca de 

toate bolile noastre. (deoarece nu cerea nici o plată este numit Doctor fără de arginţi) .Ceilalţi doctori din 

Nicomidia începură să fie invidioşi pe el şi cum el îngrijise pe un Crestin care tocmai fusese chinuit din 

ordinul împăratului, aceştia profitară de ocazie pentru a-l denunţa împăratului. După ce le-a ascultat  cu 

tristeţe plângerea împotriva protejatului său, împăratul îl convocă pe cel care fusese mai înainte orb şi îi puse 

întrebări despre ce mijloace folosise Pantoleon ca să îi redea vederea. Precum orbul din nastere din 

Evanghelie, omul răspunse cu simplitate că Pantoleon îl vindecase chemând Numele lui Hristos şi că această 

minune îi adusese adevărata lumină, aceea a credinţei. Furios, împăratul a cerut să i se taie capul pe dată şi 

trimise oameni să îl găsească pe Pantoleon. Când Sfântul se afla înaintea lui, îi reproşa că ar fi trădat 

încrederea pe care i-o acordase şi îl acuza că îl insulta pe Asclepios şi pe ceilalţi zei prin credinţa sa în Hristos 

care nu este decât un om mort crucificat. Sfântul îi răspunse că atât credinţa cât şi mila faţă de adevăratul 

Dumnezeu sunt superioare tuturor bogăţiilor şi onorurilor acestei lumii de deşertăciune şi pentru a-şi întări 

argumentele îi ceru lui Maximian să îl pună la încercare. A fost adus un paralitic, asupra căruia preoţii păgâni 

spuseră incantaţiile lor, salutate batjocoritor de către Sfânt. Cum eforturile lor au rămas fără efect, Pantoleon 

îşi înalţă rugăciunea către Dumnezeu şi luând pe paralitic de mâna, îl ridică în Numele lui Hristos. Numeroşi 

păgâni, văzându-l pe om mergând plin de bucurie, crezură atunci în adevăratul Dumnezeu, în timp ce preoţii 

păgâni insistau pe lângă împărat să fie ucis acest rival periculos. 

Cum Maximian îi amintea chinurile la care cu câtva timp în urma fusese supus Sfântul Antim 

(prăznuit la 3 septembrie), Pantoleon răspunse că dacă un batrân făcuse dovada unui asemenea curaj, cu atât 

mai mult tinerii trebuiau să se arate curajoşi în încercări. Nici măgulirile, nici amenintările neputând să îl facă 

pe Pantelimon să îşi schimbe atitudinea, tiranul îl încredintă torturii. Legat de un stâlp, trupul i-a fost sfâşiat 

cu gheare de fier apoi rănile i-au fost arse cu făclii aprinse. Sfântul pătimind acestea, a căutat spre cer şi a zis 

” Domne Iisuse  Hristoase fii mie de faţă în ceasul acesta şi-mi dă răbdare ca să pot suferi muncile păgânilor 

până la sfârşit.” Atunci  Hristos a apărut Sfântului Mucenic sub chipul părintelui său spiritual, Ermolae, şi îi 

zise: "Nu te teme, copilul meu, căci sunt cu tine şi îşi voi fii de ajutor în tot ceea ce vei suferi pentru mine". 

De îndată torţele se stinseră, iar rănile Sfântului s-au vindecat. Apoi, a suferit fiind scufundat  în plumb topit, 

fie aruncat în mare legat de un pietroi, în toate încercările Domnul îl însoţea şi îl păzea nevătămat. După 

aceea a fost aruncat fiarelor sălbatice, dar şi acolo Hristos îl apăra, iar animalele veniră gudurându-se la 

picioarele lui asemeni unor animale domestice. Cât priveşte împăratul, rămânând el mai sălbatec decât nişte 

animale fără raţiune, a dat ordin ca Sfântul să fie legat de o roată cu lame ascutite ce urma să fie lasată să se 

rostogolească de pe o înalţime în faţa întregului oraş adunat. Din nou Domnul interveni în chip minunat. Îl 

eliberă pe slujitorul său de legăturile lui, iar roata strivi în rostogolirea ei un mare număr de necredincioşi. 

Cum Maximian îl întreba de unde avea o asemenea putere şi cum ajunsese el la Credinţa Creştină, 

Pantoleon îi arătă unde se ascundea Ermolae, căci Dumnezeu îi făcuse cunoscut că venise vremea, pentru el şi 

stăpânul său, să-L mărturisească şi să îşi găsească în Muceninicie desăvârşirea. După moartea preamărita a 

Sfântului Ermolae şi acelor împreună cu el, tiranul îl aduse din nou pe Pantoleon şi pretinzând că mucenicii se 

supuseseră, încerca să îl convingă să se închine idolilor, dar preafericitul a cerut să îi vadă. Suveranul 

răspunse că îi trimisese în misiune într-un alt oraş, iar Pantoleon îi replică : "Ai spus adevărul fără să vrei, 

mincinosule, căci ei sunt acum în Ierusalimul ceresc!". Constatând că nu va putea să îl clintească din credinţa 

sa, Maximian dădu atunci ordin ca Pantoleon să fie decapitat,  iar trupul să îi fie aruncat în foc. 

Sfântul ajunse cu bucurie la locul execuţiei, în afara oraşului, dar în momentul în care călăul îşi agita 

spada, aceasta se topi precum ceara se topeste în foc. În faţa acestei minuni, soldaţii care erau de faţă îl 

mărturisiră pe Hristos. Pantelimon îi îndemna însă să îşi îndeplinească datoria şi mai spuse o ultima 

rugăciune. Un glas de sus îi răspunse : "Slujitor credincios, dorinţa ta va fi acum îndeplinită, porţile cerului îţi 

sunt deschise, cununa ta e pregătita. Tu vei fi de-acum înainte adăpost deznădăjduiţilor, ajutor celor încercaţi, 

doctor bolnavilor şi teroare demonilor, de aceea numele tău nu va mai fi Pantoleon ci Pantelimon" care 

înseamna "prea milostiv". El îşi întinse grumazul, iar când capul i-a căzut a curs lapte din gâtul lui, trupul său 

deveni alb ca zăpada, iar măslinul uscat de care fusese legat înverzi din nou pe dată şi rodi cu fructe din 

belşug. Soldaţii, cărora li se dăduse ordin să ardă trupul Sfântului, îl încredinţară credincioşilor care îl 

îngropară cu pioşenie pe propietatea lui Adamantie Scolasticul şi se duseră să propovăduiască vestea cea bună 

şi în alte locuri. 

De atunci, Moaştele Sfântului Pantelimon nu au încetat să săvârsească vindecare şi să aducă harul lui 

Hristos, singurul Doctor al sufletelor şi trupurilor, al tuturor celor care se apropie de El cu evlavie. 

„O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa 

să rămână în noi bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim. Vindecă bolile pricinuite de patimile şi 

păcatele noastre.” 

 

Rugăciunea Preasfinţitului Eremei (schimnicul) către 

SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON 

 
Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi 

sufletească - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. 
Bolnavi suntem noi de dorinţe şi împătimire de lucrurile trecătoare 

pământeşti - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. 
Bolnavi suntem, o Sfinte Pantelimon ... 
Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea mântuirii, pentru 

păcatele, neputinţele şi pentru datoriile noastre - tămăduieşte-ne pe 
noi, Sfinte Pantelimon. 

Bolnavi suntem noi de ţinerea în mintea noastră a răului, de 
mânie, de ură, de tulburare - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte 
Pantelimon. 

O, Tămăduitorule a Sfântului Athos şi a întregii lumi! Bolnavi 
suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare, preamărire, de rând cu 
nemernicia şi netrebnicia noastră - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte 
Pantelimon. 

Bolnavi suntem noi de multele şi feluritele căderi în poftele 
trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de saţ, în nereţinere, în 
desfătare - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. 

Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă vorbire, de 
vorbire deşartă şi de cea săvârşită cu judecată - tămăduieşte-ne pe 
noi, Sfinte Pantelimon. 

O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochi noştri de privirile păcătoase ... 
Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor deşarte, a cuvintelor 

rele, defăimătoare. 
Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârşirea rugăciunii şi 

spre fapta cea de milostenie -tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte 
Pantelimon. 

Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic spre Biserica 
Domnului, dar care uşor se îndreaptă spre căi rătăcite şi spre 
locuinţele acestei lumi - tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon. 

Dar cel mai mult ne dor limba şi buzele noastre de rostirea 
cuvintelor zadarnice, desarte, urâte, de nerostirea cuvintelor de 
rugăciune, de laudă sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu 
neluare aminte şi fără de pricepere - tămăduieşte-ne, o, Milostive! 

Tot trupul nostru este bolnav: 
Bolnavă este mintea noastră şi lipsită de înţelegere, înţelepciune 

şi de cugetare. 
Bolnavă este voinţa noastră, care se întoarce de la lucrurile sfinte 

şi se îndreaptă spre lucruri păcătoase, dăunătoare nouă şi neplăcute 
lui Dumnezeu. 

Bolnavă este închipuirea noastră, care nu doreşte şi nu este în 
măsură să conştientizeze atât moartea şi suferinţa veşnică a 
păcătoşilor, cât şi Fericirile Împărăţiei Creşti, mânia Domnului, 
patimile lui Hristos pe cruce, răstignirea Lui. O, Sfinte Pantelimon, 
tămăduieşte-ne. 

Ne doare totul în noi. 
În neputinţă este sufletul nostru cu toate puterile şi priceperile lui. 
În neputinţă este trupul nostru cu toate mădularele lui. 
Tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul cel fără 

de arginţi, Doctorul cel mult iubitor şi sluga Presfintei Născătoare de 
Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor şi neputinţelor, ci 
tămădiueşte-ne cu puterea Harului tău şi vom lăuda Preasfânta 
Treime: pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, pe Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor şi 
vom mulţumi harului tău purtător de vindecări în veci. Amin. 

● 
 Pagină realizată de Silvia Vicol  
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BISERICA 

şi modernitatea 
Mediatizarea  excesivă a sinuciderii unei vedete autohtone a 

oferit unora prilejul de a acuza Biserica Ortodoxă Română de 
rigiditate în abordarea problemelor sociale actuale. Sigur că, oricine 
are calea deschisă pentru a pune întrebări. Dictonul “crede şi nu 
cerceta” nu caracterizează modul de lucru al Sf. Biserici. 

Din contră, suntem îndemnaţi de Sf. Biserică să cercetăm 
tocmai pentru a crede mai cu tărie. Am avut, însă, destul de des, 
impresia că acei participanţi la diferite “talk-show-uri” nu erau doar 
străini de subiect, adică de canoanele (regulile) Bisericii referitoare la 
sinucidere. În multe situaţii păreau, chiar, că nu aveau  decât scopul 
de a polemiza, fără a fi interesaţi de adevăr. 

Să ceri Bisericii să-şi schimbe regulile pentru a se adapta 
noilor cerinţe ale societăţii moderne! Aţi auzit o enormitate mai 
mare? 

Să negociem cu Dumnezeu modul în care putem fi mântuiţi? 
Să negociem regulile de viaţă care-l ghidează pe un creştin prin 
vâltoarea nebună a vremurilor de azi? 

Modernitate? Da! Suntem de acord cu modernitatea când 
aceasta se referă la înlocuirea lămpilor de gaz pentru iluminat cu 
becuri, dacă, între timp, a fost inventat curentul electric. Dar să 
schimbi rânduielile bimilenare ale Sf. Bisericii, fiindcă omul din 
secolul vitezei (informaţiei) trăieşte cu viteză mult prea mare pentru 
a găsi răgazul necesar unei rugăciuni sau spovedanii, este de 
neacceptat! Şi nici măcar nu este vorba de modernizare. Slujba Sfintei 
Liturghii este aceeaşi de la Sf. Ioan Gură de Aur încoace. 

Lumea a luat-o razna de multe ori în istoria ei. Gândiţi-vă 
numai la ce a grozăvie a însemnat, pentru oameni, cel de-al doilea 
război mondial. Când eşti dezorientat, regulile (canoanele) îţi arată 
drumul drept. Dacă te-ai rătăcit prin munţi şi-ţi montezi propriile 
indicatoare în locul unde te afli, nu înseamnă că ai descoperit drumul. 
Tot aiurea vei merge. 

V. Gafencu, supranumit „sfântul închisorilor”, care a trăit în 
închisoare un veritabil martiraj şi a atins o înălţime spirituală 
incredibilă (şi-a prezis ziua morţii) scrie, într-o scrisoare adresată 
mamei şi celor trei surori: „Mi-nchipui uneori, că într-o viaţă obişnuită, 
normală, n-aş fi putut ajunge niciodată la o asemenea revoluţie 
spirituală.” (Aiud, 1 noiembrie 1942)  

Valeriu Gafencu, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare 
pe motive politice şi a trăit în închisoare 10 din cei 31 de ani de viaţă. 
Ar fi putut blestema şi huli. S-ar fi putut sinucide ca unul ce neagă pe 
Dumnezeu şi se revoltă, astfel, împotriva Lui. Dar nu! El a folosit 
detenţia ca pe o cale de înălţare spirituală. Puterea i-a fost insuflată 
de credinţa în viaţa veşnică. „Era la fel de convins că există viaţa 
veşnică pe cât era convins că există viaţa asta” – descrie un coleg de 
celulă credinţa lui în mântuire.  

Ce facem, însă, când cineva îl neagă pe Dumnezeu atât de 
mult încât ajunge să se sinucidă. De ce, după moarte, să-l obligăm să-l 
accepte ceea ce a refuzat chiar cu preţul vieţii.  

Biserica nu obligă pe nimeni să-i respecte regulile. Ar 
însemna să convertească forţat pe cineva. Care, oricum, nu ar “crede” 
mai mult, astfel convertit. 

Îmi permit să anticipez o întrebare care v-ar putea veni în 
minte după lecturarea acestor gânduri: toate canoanele care au fost 
adoptate cu ocazia diferitelor sinoade nu au modificat nimic în 
esenţă. Au adus, cel mult, clarificări impuse de condiţiile specifice 
unor perioade în care scrisul şi cartea erau extrem de rare.  

 
Ioan Dorel Şchiopu 
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 UN VIS ÎNCEPE SĂ DEVINĂ   

REALITATE 
[Continuare din pagina 1]  Fără sprijinul acestora, chiar dacă s-ar zidi biserica, ea nu va fi 
niciodată o biserică cu adevărat parohială, ci va fi un lăcaş în care vor veni oamenii din 
parohie, dar fără să se regăsească în acel loc. Pentru aceasta, gândim că zidirea bisericii 
parohiale nu poate fi disociată de crearea, consolidarea şi desigur, împlinirea comunităţii de 
credincioşi care se formează în jurul ei.   

O parohie nu este doar un perimetru, un spaţiu circumscris, nu este doar un număr de 
familii, ci un spaţiu de rugăciune în care se întâlnesc creştinii ortodocşi spre slava lui Dumnezeu. 
Ţinta preotului este ca această rugăciune să adune – dacă nu pe toţi – pe cât mai mulţi dintre 
credincioşii care îi sunt fii duhovniceşti. Zidirea unei biserici din acest punct de vedere este o 
mare responsabilitate, îndoită sau chiar înmulţită de zidirea noii comunităţi sau a parohiei din 
jurul sfântului lăcaş care trebuie înălţat.    

În primul rând aş dori să mulţumesc tuturor celor care, de la început au fost cu fapta, cu 
inima şi cu credinţa alături de noi. Dumnezeu îi ştie pe toţi si Îl rugăm să le binecuvânteze viaţa 
şi să le sfinţească sufletele. Desigur îi simţim alături de noi şi pe mai departe, pentru lucrările pe 
care le continuăm.     

Ca preot slujitor sunt recunoscător tuturor celor care au fost alături de noi şi rămâne ca 
rugăciunea noastră să fie răspuns ajutorului pe care l-au dat bisericii strămoşeşti şi tuturor celor 
care astăzi se închină atât în Biserica din Dealul Babii ,cât şi în noul Paraclis ce se va construi în 
cel mai scurt timp. Îndemnul nostru este ca toţi credincioşii din parohia noastră să participe la 
sfintele slujbe. Cine nu poate să sprijine material construirea bisericii parohiale o poate face 
sprijinind duhovniceşte cu rugăciunii zidirea ei.  

Fără de îndoială că o asemenea construcţie necesită jertfelnicie din partea tuturora, dar 
ce ar fi împlinirea fără jertfă? Ridicând o biserică spre cer ,simţi că cobori cerul pe pământ, Îl 
aduci pe Hristos aproape de tine, te bucuri de prezenţa Harului şi conştientizezi că viaţa ta nu a 
trecut în zadar. Atunci poate nici o jertfă nu poate compensa această bucurie!  Cuvintele 
Mântuitorului din Evanghelia citită în Duminica Tuturor Sfinţilor este edificatoare: “Oricine va 
mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui 
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă 
voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri… Cel ce iubeşte pe tată ori pe 
mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică 
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi 
urmează Mie nu este vrednic de Mine… Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau 
tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua 
înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi 
întâi.” Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30.  

Ca formă de construcţie am ales o apropiere de stilul bizantin,o asemănare a crucii 
bizantine. Stil bizantin -  plan triconic triabsidal (cu trei abside), trilobat sau treflat.  

 Biserica este compusă din următoarele părţi prezentate în ordine, din exterior spre 
interior: pridvorul (închis), pronaosul, naosul (în forma de pătrat) peste care se înalţă turla 
cilindrică a pantocratorului, absidele laterale (cilindrice), altarul (absida cilindrică) şi absidiolele 
(rectangulare), proscomidiarul (la nord) şi diaconiconul (la sud) despărţit de naos şi celelalte 
spaţii prin tâmpla catapetesmei (probabil sculptura în lemn).Învelitoarea se propune din tablă de 
cupru pe şarpantă de lemn. 
Finisajele exterioare vor fi din tencuială decorativa albă sau placaj din piatra naturală cu 
elemente decorative specifice. Pardoselile vor fi de asemenea din piatră naturală (marmura, 
granit travertin etc). Orientarea este spre est – vest. 

Până acum Dumnezeu a rânduit ca pentru început să adunăm o oarecare sumă de 
bani şi anume: 19.955 lei, din care 11500 lei donaţi de Dl Epitrop Marin Coltescu, iar 8455 din 
daniile individuale sau colectele din Sfânta Biserică prin D-na Anghel Elena şi colecta realizată 
de D-na Chircu Georgeta. 

Cheltuieli: 
- 2020 lei, documentaţia topografică,realizată de topograf Varga Adrian. 
- 5950 lei, Plan Urbanistic Zonal,realizat de arhitect Borca Vlad. 
- 100 lei, aviz Agenţia de Mediu Deva. 
- 65 lei, aviz SC. ApaServ Valea Jiului SA. 
- 75 lei, aviz Enel Distribuţie. 
- 832 lei, avizare Registrul Urbaniştilor din România. 
- 5000 lei, avans proiect Borca Vlad, Deva.  
- 595 lei studiu geologic. 
- 1400 lei, 2 rânduri de veşminte preoţeşti.  
- 827 lei reprezentând 36 de scaune. 
- 2077 materiale de cult: 2 cădelniţe, suport cădelniţă,suport evanghelie, 2 icoane . 
Total cheltuieli: 18941 lei. 
Rugăm cu toţii pe milostivul Dumnezeu să ne ajute să continuăm şi să desăvârşim cu 

bine lucrările de construcţie a bisericii parohiale – în acest an 2010 şi în viitor. 
Doamne ajută! Rugaţi-vă şi pentru noi! 

† Preot Iconom Mănăsuc ZGÎRCEA 
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