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„La Ţebea, moţul Iancu e-ngropat,  
pentru neam el a luptat…” 

 

Un 

călător 

rătăcit 

prin pustiul 

deşertului s-a 

ascuns de arşiţa 

cerului într-o peşteră. 

Acolo a găsit un 

părinte duhovnicesc, ce-

şi trăia viaţa numai în acel 

perimetru al peşterii, şi l-a 

întrebat: Părinte, cum poţi să-ţi 

iroseşti viaţa în acest fel? 

Părintele i-a răspuns: Dragă, vezi tu 

crăpătura acestei stânci? Pe aici eu văd 

mereu un petic de cer. Aceasta este cea 

mai mare comoară a inimii mele, pentru 

care îi mulţumesc Domnului în fiecare zi. 

În fiecare Sfântă Liturghie cerul 

ne este restituit, devine din nou posibilă 

trăirea raiului. Prin Sfânta Împărtăşanie, 

Hristos trăieşte în noi şi ne sfinţeşte în 

întregime, trup şi suflet. Sfântul Ioan 

Gură de Aur exclamă: ”Ce-mi este mie de 

cer, când eu contemplu pe Stăpânul 

cerului, când eu însumi devin cer?” Mai 

măsurăm noi astăzi pământul cu pasul 

mărturisirii venite din cer? Mai suntem 

mânaţi de curajul mărturisirii identităţii 

noastre de neam şi credinţă? 

Mai răsună în sângele conştiinţei 

noaste de neam îndemnul Sfântului Voievod 

Constantin Brâncoveanu, când şi-a încurajat 

fiii spre a nu-şi lepăda credinţa: ”Copiii mei, 

fiţi cu curaj! Am pierdut tot ce aveam pe lumea 

aceasta, să ne mântuim cel puţin sufletul, spălându-

ne păcatele în sângele nostru!”? Era ziua de 15 august 

1714, când voievodul Brâncoveanu împlinea 60 de ani, 

iar doamna Maria pătimea alături de fiicele şi ceilalţi gineri ai 

săi, în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, trecerea la 

Domnul a soţului său împreună cu cei patru fii, dar şi a ginerelui 

Ianache, prin martiriul credinţei mărturisite cu vi aţa. Versurile 

baladei copleşitoare redau pe deplin hotărârea mărturisirii 

brâncoveneşti: ”Facă Domnul ce o vrea,/ Chiar pe toţi de ne-aţi tăia,/ Nu 

mă las de legea mea.“   

Astăzi nu ni se mai cere viaţa pentru a ne mărturisi credinţa, 

putem merge la biserică, dar societatea actuală ne impune din ce în ce mai 

pregnant o viaţă fără de Hristos. Gesturile mărunte, dar pline de mărturisire 

a credinţei – a te însemna cu semnul sfintei cruci, a posti miercurea şi 

vinerea, a avea un duhovnic, a avea un colţ de rugăciune în casă, a pune 

icoana lui Hristos la loc de cinste în casă sau în şcoală – sunt prezentate fie 

ca „demodate”, fie ca gesturi de „agresiune”, care atentează la „democraţia” 

în plină desfăşurare.    

Astăzi suntem liberi să credem mai degrabă în puterea Pământului şi 

a deşertăciunii lui (consumăm fără raţiune resursele sale, ba chiar se nasc 

războaie pentru ele) decât în năzuinţa Cerului din noi (să ne purtăm cu 

demnitate faţă de natura creată de Dumnezeu, să ne ridicăm din libertinajul 

toleranţei păcatului şi să iubim virtutea sfinţeniei ce ţine această creaţie).  

Ascultând chemarea liturgică „Sus să avem inimile!”, dacă starea 

noastră creştină, în deplinătatea fiinţei noastre, îşi doreşte să trăiască la 

înălţimea chemării lui Dumnezeu, în ciuda jertfei la care suntem supuşi 

zilnic, atunci să mărturisim cu deplin curaj: „Avem către Domnul!” 

 Pr. Cătălin Teulea 
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“Creştinul este cel ce nu trăieşte nici în trecut, nici în viitor, ci numai în prezent. Trecutul nu-l apasă, viitorul nu-l îngrijorează.”  Steinhardt 
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Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: a ieşit semănătorul să semene sămânţa sa. 

Şi, semănând el, o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările 

cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros şi, dacă a răsărit, s-a uscat pentru 

că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor şi spinii, crescând odată cu 

ea, au înăbuşit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod 

însutit.  

 După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă! Dar ucenicii 

Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda aceasta? Atunci El a răspuns: vouă vă este dat să 

cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde, pentru ca, văzând, să 

nu vadă, şi auzind să nu înţeleagă.  

Iar pilda aceasta înseamnă: sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele de 

lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca 

nu cumva, crezând, să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind 

cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar 

în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute între spini, aceştia sunt cei care aud cuvântul, 

dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor şi a plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşă şi 

nu rodesc desăvârşit. Iar cele din pământ bun, aceştia sunt cei care, cu inimă curată şi 

bună, auzind cuvântul, îl păstrează şi fac rod prin răbdare.  

După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă. (Luca 8, 5-15) În Duminica a XXI-a după Rusalii, se 

citeşte la Sfânta Liturghie Pilda semănătorului, din Evanghelia după Sfântul Luca. În această pildă, Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos vorbeşte despre un semănător şi despre patru situaţii diferite în care au ajuns seminţele aruncate de el pe pământ. 

Mai precis, Mântuitorul ne spune că dintre seminţele aruncate în brazdă, una a căzut lângă drum, a fost călcată în 

picioare de trecători, iar apoi păsările cerului au mâncat-o. A doua sămânţă a căzut pe un loc pietros, a răsărit, dar, din lipsa 

umezelii, s-a uscat foarte curând. A treia sămânţă a căzut între spini, a crescut împreună cu spinii, dar, în cele din urmă, a fost 

înăbuşită de spini. A patra sămânţă a căzut în pământul cel bun şi “a făcut rod însutit”. După ce a spus această pildă, 

Mântuitorul Iisus Hristos a rostit cuvintele: “Cine are urechi de auzit să audă”. [continuare, pagina 2] 

† PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 

 

PILDA SEMĂNĂTORVLVI 
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Cuvântul lui Dumnezeu, rămas neroditor din nepăsare şi neglijenţă. Neputând să 

priceapă înţelesul sau mesajul acestei pilde, ucenicii au cerut să li se spună care este tâlcul ei, iar 

Mântuitorul, ascultându-le rugămintea, le-a dezvăluit înţelesul adânc al cuvintelor Sale. De obicei, 

Mântuitorul nu explică parabolele sau pildele Sale, lăsându-i pe cei ce le aud să ajungă ei înşişi la 

înţelesul lor duhovnicesc, pentru că toate parabolele sau pildele Lui au o mulţime de înţelesuri 

duhovniceşti care se descoperă potrivit cu înţelepciunea, experienţa şi starea duhovnicească a 

ascultătorilor. De această dată însă, Mântuitorul explică El Însuşi pilda rostită, arătând că sămânţa 

căzută lângă drum, călcată în picioare şi apoi mâncată de păsările cerului, îi reprezintă pe acei 

oameni “care aud cuvântul, dar vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să 

se mântuiască”. Aşadar, primul obstacol pe care-l întâmpină Semănătorul este diavolul, care ia din 

inima omului cuvântul lui Dumnezeu, binevestit de Biserică prin slujitorii ei, chiar înainte ca acesta 

să încolţească în sufletul celui ce-l ascultă. Adesea, oamenii înşelaţi de diavol spun: “cuvântul 

acesta nu mă priveşte pe mine”, “nu mai este actual pentru zilele noastre”, “nu-mi aduce nici un 

câştig, nu mă ajută în preocupările mele”. În multe feluri diavolul găseşte motive ca să răpească din 

inima omului cuvântul Evangheliei. De multe ori, diavolul îi înșeală pe oameni făcându-i 

nepăsători, indiferenţi şi repede uitători ai cuvintelor sfinte, încât “cuvântul intră printr-o ureche şi 

iese prin cealaltă”, după cum se spune în popor. “Călcarea în picioare” sau nesocotirea seminţei 

căzute pe calea obiceiurilor rele împiedică inima omului să asculte cu atenţie cuvântul lui 

Dumnezeu. Când Mântuitorul vorbeşte despre sămânţa căzută la marginea drumului, spune că 

“păsările cerului au mâncat-o”, iar mai apoi, în tâlcuire spune: “Vine diavolul şi ia cuvântul din 

inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască”. Astfel, de la păsările cerului se trece la 

duhurile rele din văzduh, care împiedică pe oameni să primească Evanghelia mântuirii, după cum 

va spune mai târziu şi Sfântul Apostol Pavel. (cf. Efeseni 6,12). 

A răsărit, dar nu s-a întărit: credinţa nestatornică. A doua categorie de oameni, 

descrisă simbolic de Mântuitorul prin sămânţa care a căzut în loc pietros, sunt cei care, “auzind 

cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de 

ispită se leapădă”. Avem de-a face în acest caz cu oamenii care primesc cu bucurie cuvântul 

Evangheliei şi îl cultivă atât timp cât le merge bine, sunt sănătoşi, au rezultate bune în activitatea 

cotidiană, câştigă bine, sunt bine văzuţi de cei din jurul lor, sunt lăudaţi şi apreciaţi. Când vine însă 

vremea de încercare, când vine prigoana împotriva Bisericii ori vin peste ei boli, suferinţe, ispite, 

necazuri, unii se întreabă: “Ce rău am făcut eu ca să fiu pedepsit? Sunt unii mai răi decât mine şi nu 

păţesc nimic!”. În felul acesta începe îndoiala, căreia îi urmează răzvrătirea, cârtirea şi învinuirea 

lui Dumnezeu pentru încercările vieţii. Aşa se întâmplă că mulţi oameni care erau evlavioşi în 

copilărie, în tinereţe sau cât timp totul a mers bine în viaţa lor, îşi pierd mai apoi credinţa, 

nerezistând încercărilor. Entuziasmul lor de la început a ajutat să răsară sămânţa cuvântului lui 

Dumnezeu în sufletul lor, dar credinţa care a răsărit repede nu a crescut suficient pentru a fi o 

credinţă statornică, perseverentă, bine înrădăcinată, ci a rămas o credinţă superficială, şovăielnică şi 

uşor influenţabilă de învăţături înşelătoare şi de credinţe străine de Evanghelie. Prin urmare, cel 

care a fost drept-credincios până la o vreme, deodată, în vreme de ispită sau încercare se leapădă de 

adevărata credinţă, devine sectant sau chiar necredincios, adică ateu. 

Spinii grijilor lumeşti sufocă iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. A treia categorie 

de oameni despre care vorbeşte Mântuitorul Iisus Hristos în pilda Sa sunt cei ce primesc cuvântul 

lui Dumnezeu, dar acesta nu ajunge să rodească deplin din cauza înăbuşirii lui de preocupări 

înrobitoare: “Aceştia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor şi a 

plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşă şi nu rodesc desăvârşit”. Aceştia sunt oamenii care nu mai 

găsesc timp să se roage dimineaţa şi seara, pentru că au prea multe griji legate de lucruri trecătoare, 

şi uită tocmai esenţialul: legătura lor cu Dumnezeu – Izvorul vieţii şi al tuturor binefacerilor. Omul 

cu griji împovărătoare uită sfatul înţelept al poporului credincios: totdeauna lucrul tău să-l începi cu 

Dumnezeu! Există mulţi oameni care sunt atât de copleşiţi de grijile lumeşti, încât nici nu se mai 

gândesc la rostul vieţii lor pe pământ. Aceştia trăiesc sufocaţi de mulţimea evenimentelor, de goana 

după câştig, de grija de procurare a hranei, a îmbrăcămintei, a spaţiului de locuit sau de grija 

permanentă de-a fi tot mai fericiţi. Astfel, ei nu mai au timp pentru a asculta cuvântul lui 

Dumnezeu şi a-l împlini în viaţă. Această înăbuşire a vieţii din cauza multelor griji pentru bunuri 

trecătoare îi face pe unii oameni să-şi piardă nu numai credinţa, ci chiar şi echilibrul vieţii 

sănătoase.  

În vreme de sărăcie, mai ales ca urmare a crizei economice şi financiare, în vreme de boală 

şi singurătate, grija sau teama pentru ziua de mâine şi nesiguranţa vieţii îi fac pe unii oameni să 

cadă în deznădejde, însă oamenii credincioşi, în astfel de vremuri, înmulţesc rugăciunea lor şi 

intensifică legătura lor cu Biserica, pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu. Grijile prea multe 

pot, uneori, să întunece atât de mult orizontul vieţii, încât unii oameni, de teamă să nu-şi piardă 

avuţia sau poziţia lor socială, devin atât de preocupaţi numai de ei înşişi, încât ajung să nu mai 

creadă în Dumnezeu şi să nu mai iubească pe nimeni, adică se dezumanizează. Ca atare, omul nu 

mai construieşte viaţa sa mai întâi pe relaţia cu Dumnezeu – Dătătorul vieţii şi pe iubirea milostivă 

de aproapele, ci doar pe câştigul şi consumul lucrurilor trecătoare şi pe relaţii de profit.→ 

 

 

 

Uneori este atât de mare tirania dorinţei de îmbogăţire cu lucruri trecătoare, 

încât omul nu mai găseşte timp şi loc în inimă pentru a aduna bogăţiile netrecătoare, 

adică iubirea lui Dumnezeu şi darurile spirituale ale acesteia, singurele care pot hrăni şi 

odihni sufletul nostru. Când acumulăm numai bogăţii materiale în jurul nostru, golul 

din sufletul nostru se adânceşte. Mântuitorul spune: “Adunaţi-vă comori în cer, unde 

nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură” (Matei 6, 20), 

referindu-se la comorile spirituale ale credinţei şi ale faptelor bune izvorâte din iubire 

smerită şi milostivă. Acestea sunt bogăţiile pe care ar trebui să le căutăm cu prioritate şi 

apoi lucrurile materiale necesare hranei şi îmbrăcămintei. 

 Iubirea lui Dumnezeu este izvor de pace şi bucurie. Evanghelia mai spune 

că în această categorie a oamenilor cu sufletul înăbuşit de griji se numără şi cei înrobiţi 

de plăcerile vieţii. Sunt o mulţime de oameni care folosesc timpul sfârşitului de 

săptămână doar pentru relaxare şi petreceri, mâncare multă şi jocuri. Desigur, după o 

săptămână de muncă, clipele de destindere sunt bine-venite, însă odihna sau destinderea 

nu trebuie căutată cu prioritate în distracţii fizice. Oamenii care merg duminica la 

biserică, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru binefacerile primite, rugându-se pentru 

sănătatea şi mântuirea lor şi a familiei lor, pentru toţi cei neajutoraţi, primesc o pace, o 

bucurie şi o odihnă deosebită, care-i întăresc şi-i eliberează de povara grijilor acumulate 

în timpul săptămânii. În cei aproape 18 ani de păstorire la Iaşi, am văzut adesea 

credincioşi care veneau să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, având 

faţa întunecată sau crispată de griji, de suferinţă, de necazuri. Însă, după ce se 

spovedeau, se rugau mult şi se împărtăşeau la Sfânta Liturghie, ieşeau afară din biserică 

având faţa plină de o lumină care dădea mărturie despre pacea şi bucuria sufletească pe 

care le aflaseră în rugăciune. Această pace sfântă, dobândită prin rugăciune, este 

vindecătoare şi odihnitoare pentru suflet, o pace sfântă diferită de pacea convenţională 

dintre puteri aflate în conflict, negociată şi semnată pe hârtie. Pacea sfântă este pacea 

dăruită de Mântuitorul Iisus Hristos (cf. Ioan 14, 27), pacea duhovnicească, semn al 

refacerii legăturii de iubire a omului cu Dumnezeu. Dacă însă oamenii sunt înrobiţi de 

plăcerile vieţii, ei nu mai caută cu râvnă bucuriile duhovniceşti, legătura cu Dumnezeu 

prin rugăciune, iertarea păcatelor prin spovedanie, pacea sufletească şi bucuria care vin 

din prezenţa şi lucrarea harului în sufletul omului. Dar cei ce cred în Dumnezeu Cel 

veşnic caută viaţa veşnică, lumina, iubirea şi pacea Lui.  

Inima curată şi bună – brazda roditoare a cuvântului Evangheliei. La 

sfârşitul Pildei semănătorului, din Evanghelia Duminicii a XXI-a după Rusalii, 

Mântuitorul ne spune că numai a patra sămânţă a adus rod desăvârşit. Aşadar, numai o 

pătrime dintre oameni fac roditor cuvântul lui Dumnezeu, adică învăţătura Evangheliei 

lui Hristos, transmisă prin Biserica Sa. În acest înţeles, Hristos-Domnul tâlcuieşte 

“pământul cel bun” în care a rodit sămânţa ca fiind “inima curată şi bună” a omului. 

Prin urmare, dacă inima nu este curată, ci întunecată de răutate şi viclenie, ea nu poate 

fi roditoare. De aceea, noi rostim de multe ori în timpul Sfintei Liturghii aceste 

rugăciuni: “Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul şi mă miluieşte” ori “inimă 

curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte”. În acest sens, 

numai inima curată, sinceră şi smerită, curăţită prin lacrimile pocăinţei şi prin 

spovedanie, prin împărtăşanie şi prin fapta cea bună redevine “haina luminoasă” 

primită la Sfântul Botez. Însă inima curată trebuie să fie şi bună sau milostivă. În 

general există mulţi oameni cu inimă curată, dar nu toţi sunt milostivi; unii sunt 

evlavioşi, dar zgârciţi. Mântuitorul ne spune că “inima curată şi bună” face roditor 

cuvântul lui Dumnezeu. Iar inima curată şi bună se arată în cuvântul bun şi fapta bună, 

în milostenia ajutorării omului aflat în nevoi materiale sau spirituale. 

Aşadar, inima curată şi bună este starea duhovnicească a sufletului în care 

cuvântul mântuitor al Evangheliei lui Hristos devine roditor. Dar cine sunt cei mai 

cunoscuţi oameni din categoria celor roditori duhovniceşte întrucât au inimă curată şi 

bună? Aceştia sunt mai întâi Sfinţii Bisericii care au făcut roditor cuvântul lui 

Dumnezeu în viaţa lor, pentru că şi-au curăţit inima de păcate prin pocăinţă, au luminat-

o şi au sfinţit-o prin post şi rugăciune şi au făcut-o bună sau milostivă prin fapte bune. 

Când un om este sincer şi smerit, curat cu sufletul, bun şi milostiv, el se aseamănă cu 

Dumnezeu Cel milostiv, Care “face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi 

trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5, 45). Însă sfântul nu este un 

om bun în mod aparent, adică având o bunătate calculată sau afişată de ochii lumii, ci 

sfântul are o bunătate statornică, permanentă, care a rodit în sufletul său prin har şi 

credinţă, prin rugăciune şi fapte bune.  

Să dobândim şi să cultivăm bunătatea inimii. Să ne ajute Dumnezeu să 

urmăm pilda sfinţilor pentru a face roditoare în noi lumina sfântă din Pilda 

semănătorului! Nu este suficient să dobândim multe cunoştinţe, ci este nevoie şi să 

săvârşim multe fapte ale bunătăţii. Foarte adesea, cunoaştem pe de rost cele mai 

importante texte din Sfânta Scriptură, dar nu le punem în practică, pentru că nu avem 

suficientă putere spirituală. Prin urmare, este necesar să cerem stăruitor ajutorul 

Domnului nostru Iisus Hristos, Care a spus: “Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 

5), adică nimic bun. În acest sens, noi, românii, când începem o lucrare, zicem: 

“Doamne, ajută-ne!”. De asemenea, chemăm în rugăciunile noastre şi ajutorul sfinţilor. 

Văzând pilda sfinţilor şi, mai ales, cerând ajutorul lor, primim o putere care face 

roditoare în viaţa noastră lumina Sfintei Evanghelii. Când Evanghelia vorbeşte despre 

“inima curată şi bună”, adică despre inima roditoare, ea nu se referă la inima care 

pulsează sângele în corp fiind susţinătoarea vieţii trupeşti, ci la inimă în înţelesul de 

centru al vieţii spirituale a omului credincios, în care se uneşte gândirea umană cu 

simţirea şi voinţa umană pentru a conlucra cu harul Duhului Sfânt. 

Să ne ajute Hristos Domnul şi toţi Sfinţii Lui să avem inimă bună şi curată, să 

sporim în dragostea faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri, să devenim milostivi şi 

buni, spre slava lui Dumnezeu, cinstirea sfinţilor şi mântuirea noastră! Amin. 

† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

http://www.acsemn.com/
mailto:zgirceasandu@yahoo.com
http://www.luminadinlumina.wordpress.com/


 

   

 

 

  

 
Sfântul Dimitrie a trăit la Tesalonic (Salonic, în Grecia de azi) în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian 

(284-305). Provenea din una din cele mai nobile familii din Macedonia şi era admirat de toţi, nu doar pentru nobleţea şi 
frumuseţea lui exterioară, ci şi pentru virtuţile sale, pentru înţelepciunea şi bunătatea sa.  Încă din tinereţe a devenit 
strateg şi specialist în arta militară, aşa încât în ciuda vârstei lui, a fost numit general al armatelor Tesaliei şi proconsul al 
Greciei de către Maximian Galerius, Cezarul Greciei şi al Macedoniei. Toate aceste onoruri nu l-au făcut pe Dimitrie să 
piardă din vedere lucrurile cele mai importante, şi anume cele legate de mântuirea sufletului. Fiind dintru început evlavios 
şi învăţător al credinţei în Iisus Hristos, îşi petrecea o bună parte a fiecărei zile cu învăţarea şi interpretarea învăţăturii lui 
Hristos, în public şi fără să se ascundă, aşa încât mulţi păgâni din Tesalonic şi din regiune s-au convertit la creştinism, în 
ciuda persecuţiilor pornite de împărat împotriva creştinilor.  

Biruitor în războiul contra sciţilor, în drum spre Roma, Cezarul Galerius s-a oprit la Tesalonic pentru a fi aclamat 
de popor şi a sacrifica zeilor. Câţiva păgâni invidioşi din oraş au profitat de această ocazie pentru a se plânge împăratului 
şi a-l denunţa pe Dimitrie că este creştin. Mânia împăratului a devenit repede furie, când a aflat că Dimitrie nu doar era 
ucenic credincios al lui Hristos, dar şi predica public credinţa creştină. A poruncit împăratul să fie prins sfântul şi să fie 
pus într-o temniţă umedă din subsolul unei băi publice. Şi lăudându-se împăratul cu un om al lui ce-l chema Lie şi 
îndemnând pe oamenii cetăţii să iasă să se lupte cu el - căci întrecea acesta pe toţi cei de vârsta lui la mărimea trupului 
şi la putere -, un oarecare tânăr creştin, pe nume Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie în temniţă, îi zise: "Robule al lui 
Dumnezeu, vreau să mă lupt cu Lie. Roagă-te pentru mine". Iar sfântul însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi zise: 
"Şi pe Lie vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi". Deci luând Nestor îndrăzneală din cuvintele acestea, merse de se lupta 
cu Lie şi-i puse semeţia lui jos, omorându-l. De care lucru împăratul ruşinându-se, s-a mâhnit şi s-a mâniat.   
   Fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis ostaşi şi le-a 
poruncit să-l străpungă cu suliţele pe sfântul în temniţă, pentru că a fost pricina morţii lui Lie. Şi făcându-se aceasta, 
îndată marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe minuni şi uimitoare 
tămăduiri. Apoi, din porunca împăratului s-a tăiat şi capul lui Nestor (pomenirea Sfântului Nestor se face la 27 octombrie).  

Unii specialişti în istoria religiilor consideră că Dimitrie nu a fost militar, ci funcţionar roman civil, iar martiriul său 
ar fi avut loc la Sirmium (astăzi Sremska Mitroviţa, Serbia), un important oraş-garnizoană din provincia romană Pannonia 
Inferioară, care în perioada marii persecuţii era reședința Caesarului Galerius. De la numele lui Dimitrie ar proveni şi 
denumirea actuală a acestui oraş (Mitroviţa, în limba sârbă).     

În ce priveşte data morţii Sfântului Dimitrie, majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu anul 306, pe când 
Galerius devenise Augustus în cadrul tetrarhiei, după retragerea simultană din viaţa publică a împăraţilor Diocleţian şi 
Maximian din 305, iar marea persecuţie împotriva creştinilor ajunsese la apogeu. 

Tropar (glas 3): Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe 
păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai înfrânt, şi la lupta îndrăzneţ pe Nestor l-ai făcut, aşa, Sfinte Dimitrie, roagă-l pe 
Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.  

Condac (glas 2): Cu curgerile sângiurilor tale, Dimitrie, Biserica Dumnezeu a roşit-o, Cel ce ţi-a dat ţie tărie 
nebiruită; şi păzeşte cetatea ta nevătămată, căci tu eşti întărirea ei.  

Prof. Steliana PÂRLEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
† SFÂNTUL MARE MUCENIC 

DIMITRIE 
IZVORÂTORUL DE MIR   

DIMITRIE cel NOU  
               (27 octombrie)               . 

 

Cuviosul Dimitrie cel Nou s-a născut în satul Basarabi, aflat la sud de 

Dunăre, la 2-3 kilometri depărtare de cetatea Rusciuc, pe râul Lomului. 

Părinţii Sfântului erau ortodocşi, de origine valahă (română), şi se 

îndeletniceau cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Deşi nu s-au păstrat multe 

documente scrise în legătură cu data naşterii Sfântului Dimitrie, se crede că 

aceasta s-ar fi întâmplat prin sec. XIII, pe vremea împăraţilor Petru şi Ioniţă 

Asan ai statului româno-bulgar. 

Ocupaţia de bază a tânărului Dimitrie era tot creşterea animalelor, ca şi 

a părinţilor săi, dar adevărata sa vocaţie era aceea de a-L sluji pe Hristos. De 

aceea, încă din tinereţe, a intrat în viaţa monahală. Nu putem afirma cu 

certitudine unde şi-a început viaţa monahală tânărul Dimitrie, dar sunt păreri 

că acesta ar fi dus o viaţă pustnicească, într-o peşteră ce se afla în apropierea 

satului său natal, pe marginea Lomului. Luând însă în considerare faptul că 

în prima jumătate a sec al XIII-lea exista o viaţă monahală destul de bine 

organizată, este foarte probabil ca tânărul Dimitrie să-şi fi început viaţa 

monahală într-o comunitate monahală mai bine cunoscută, ca de pildă cea de 

la Basarabi, din sudul Dobrogei (Sciţia Mică). Este posibil ca supranumele 

de Basarabov să i se fi dat în legătură cu această mânăstire, astfel de numiri 

întâlnindu-se şi în cazul altor mari nevoitori ai vieţii noastre monahale: 

Nicodim de la Tismana, Daniil Sihastrul, Paisie de la Neamţ, Calinic de la 

Cernica, etc. Ca atare, marii monahi au rămas cunoscuţi în Biserică nu prin 

numele sau locului de naştere, ci prin numele locului unde s-au nevoit, 

închinându-şi viaţa Domnului. 

Despre chipul nevoinţelor sale, despre data trecerii la cele veşnice, 

despre locul în care s-a întâmplat aceasta, despre cei ce l-au însoţit sau nu pe 

ultimul său drum, cât şi despre locul mormântului său nu există nici un fel 

de date. Doar cântările Bisericii vorbesc despre nevoinţele acestui Sfânt: 

„Ca un înger pe pământ viaţa ţi-ai săvârşit, în post şi rugăciune ziua şi 

noaptea petrecând, ca să înfrângi pornirea ispitelor cu care te-ai luptat, ca 

un ostaş adevărat al lui Dumnezeu, a cărui voie ai împlinit-o din tinereţe, 

Dimitrie, şi toate întunecime le-ai socotit. Pentru aceasta şi noi cu credinţă 

te lăudăm şi te slăvim”. 

Moaştele Sfântului aveau să fie descoperite în mod minunat, atunci 

când au crescut apele Lomului, surpând intrarea în peştera Sf. Dimitrie. O 

copilă bolnavă a avut o viziune despre locul unde se aflau moaştele 

Sfântului, viziune pe care a povestit-o părinţilor. Aceştia au anunţat preoţii 

Bisericii, care adunându-se cu sobor mare la locul indicat de copilă, au 

descoperit acolo, în albia râului, moaştele întregi ale Sfântului. 
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Ca mărturie a revărsării Duhului Sfânt asupra Sfântului stă vindecarea 

acelei copile bolnave, prin atingerea cu credinţă a sa de moaştele Sfântului. 

De acolo, sfintele moaşte au fost duse cu cinste la biserica din satul său 

natal, unde au stat, fiind cinstite cu evlavie, până în anul 1774, când, datorită 

invaziei armatelor otomane, ele au fost luate şi trecute Dunărea, la români, cu 

scopul de a fi duse în Rusia. Însă, la Bucureşti, un creştin cu inimă aleasă, 

anume Hagi Dimitrie, a intervenit pe lângă autorităţile militare ruseşti, aflate în 

acel moment la sud de Dunăre, pentru a dărui aceste sfinte moaşte românilor, 

având în vedere că Sfântul Dimitrie era de neam vlah. Autorităţile ruseşti au 

fost de acord, totuşi s-au învoit ca măcar mâna dreaptă a Sfântului să ajungă la 

Kiev, unde se crede că se păstrează şi astăzi în Lavra Pecerska. 

În acest fel, sfintele moaşte au fost aduse la Bucureşti, întâmpinate cu 

mare alai, de toţi credincioşii şi clericii bucureşteni, în frunte cu mitropolitul 

Grigorie al Ţării Româneşti. Ele au fost aşezate în catedrala mitropolitană, 

astăzi actuala catedrală patriarhală, unde şi astăzi moaştele Sfântului Dimitrie 

sunt izvor de binecuvântare duhovnicească. Sfântul a fost declarat ocrotitor al 

Bucureştiului, iar harul său s-a făcut simţit şi prin numeroasele vindecări ce s-

au petrecut la racla sa. 

Luând în seamă aceste daruri dumnezeieşti ale Sfântului Dimitrie, Biserica 

Ortodoxă îl socoteşte pe bună dreptate doctor iscusit al bolnavilor, izbăvitor al 

celor chinuiţi de duhuri necurate, , întăritor al  bătrânilor, învăţător al celor 

tineri, mângâietor al celor întristaţi, grabnic ascultător al celor ce se roagă, 

izbăvitor al celor ce sunt în primejdii, , sprijinitorul întregii creştinătăţi, precum 

şi ocrotitorul ţării noastre. 

Prof. Monica Aurelia ZGÎRCEA 
 

http://ro.orthodoxwiki.org/Tropar
http://ro.orthodoxwiki.org/Glas
http://ro.orthodoxwiki.org/M%C3%A2ndria
http://ro.orthodoxwiki.org/Condac


 

 

 
 

 
  

DESPRE CANONISIREA FEMEILOR CARE AU SĂVÂRŞIT AVORTURI 
 

● 

CE CANON OBIŞNUIŢI SĂ DATI FEMEILOR  

CARE AU FĂCUT AVORTURI? 

E atât de important, pe de-o parte, si de delicat, pe de altă parte, să poţi să 

comunici public canonul pe care îl dai pentru diferite păcate. Consider că acest 

păcat este printre cele mai mari păcate posibile. Mi-am zis în sinea mea - motivat - 

că a ucide un copil în pântece e mult mai grav decât a omorî un om botezat. Mai 

întâi de toate, acest copil e autonom. Mama care îl poartă în pântece n-are drept 

asupra vieții lui. El e, fără discuție, liber să crească fără alt stăpân decât Dumnezeu. 

Si-apoi, în marile planuri ale lui Dumnezeu, acest fapt se transformă într-un fel de 

fraudă conjugală, urmată de ucidere. Dumnezeu, în planurile Lui, unde putea să 

asigure creşterea fătului mai bine ca în pântece de mamă?!  

S-a constatat, de când e lumea, cât de iubitoare este mama pentru pruncul 

ei. Am avut ocazia, la o mânăstire mare pe care o conduceam - Slatina, în 

Bucovina -, să mă duc odată către stâna mânăstirii. Si pe când mă apropiam, am 

auzit câinii lătrând puternic lângă un tufiș din pădure. Cum m-au văzut pe mine că 

vin, băteau si mai tare. M-am apropiat; si ce credeţi că era acolo? O lupoaică își 

apăra doi pui cu o îndârjire nemaipomenită. Acest lucru mi-a folosit si, sigur, mi-a 

fost ușor să fac legătura cu sentimentele mamei pentru apărarea puiului. Cu cât mă 

apropiam, câinii îndrăzneau si mai tare. În cele din urmă, lupoaica a luat unul din 

pui în gură si a fugit, iar pe celălalt l-am luat eu si l-am dus la muzeu. Mi-am zis 

atunci: uite cât de jertfitoare este o mamă pentru puii ei!  

Se mai știe că lupoaicele alăptează copii de oameni; o lupoaică îl alăptează, 

iar mama lui îl ucide! Vă dați seama ce cruzime si ce abdicare de la rosturile de 

mamă, de femeie, care este atât de lăudată si de necomparat în fata lui Dumnezeu! 

Deci, avortul este o crimă foarte mare, pentru că acest prunc mai întâi moare 

nebotezat. El are suflet din momentul zămislirii. Chiar în Dreptul Roman se spune: 

"Copilul, odată zămislit, are drept de cetățean". Cu condiția să se nască, spun ei. 

Dar nouă nu ne arde de inventar acum; dacă nu e-n inventar... 

Deci, sufletul există din momentul zămislirii. O părere relativă a unor 

Sfinți Părinți spune că pruncul avortat "nu ar fi la bine pentru nebotez, nici la rău 

pentru nevinovăție". Nu ne amestecăm; noi îi pomenim la proscomidie, știți, pe 

"pruncii înainte de vreme". Chiar am avut o discuție cu un părinte însemnat, un 

mare profesor, care nu recunoștea că "pruncii înainte de vreme" sunt copiii aceștia 

avortați. I-am demonstrat si a rămas convins. Canonul Sfinților Părinți este foarte 

mare. Aceștia opresc de la Sfânta Împărtășanie chiar până aproape de sfârșitul 

vieții. Însă contează foarte mult problema căinței în fata duhovnicului a mamei 

care a făcut un avort. Nu poți să-i dai unei mame care are căință un canon de 

cincisprezece ani sau douăzeci de ani - cum, de altfel, s-a întâmplat din partea unor 

duhovnici, lucru pe care, vă spun drept, nu l-am acceptat.  

Nu mă interesează cine, dar, în tot cazul, într-o vizită pe care am făcut-o la 

Sihăstria - si eu sunt sihăstrean, dar am plecat de mic , i-am întrebat pe unii 

duhovnici pe care i-am adus eu în mânăstire si doream să-i mai văd si doream să 

mai știu cum canonisesc. Si mi-au spus aşa: "Dacă au un număr de avorturi, noi nu-

i mai dezlegăm". 

PÂNĂ LA MOARTE NU-I MAI DEZLEAGĂ,  

DACĂ AU FOARTE MULTE AVORTURI? 

Au fost putini cei care au dat canon până la moarte, dar au dat. Au socotit 

importanta mare a Sfintei Împărtăşanii. Sau au dat-o aşa, pentru că se dă, că e 

ucidere grozavă. Nu, nu-i aşa. "Şi ce faceți cu ăştia dacă nu-i dezlegați, îi trimiteți 

la Arsenie?" - l-am întrebat pe respectivul părinte, care-mi era fiu duhovnicesc. Nu 

m-a bucurat deloc poziţia asta, pentru că, dragii mei, Domnul Iisus Hristos S-a 

răstignit, S-a jertfit pentru toate păcatele posibile, ţinând cont de gravitatea lor, de 

numărul lor, ţinând cont de acel "de şaptezeci de ori câte șapte", care înseamnă 

permanentă. Cuvântul "şapte" în Scriptură înseamnă "mai mult" si vrea să spună 

Mântuitorul "permanent", dacă există căinţă. Deci, nu trebuie să mărginim, nu 

trebuie să punem limite jertfei de pe Golgota, refuzând căinţa. Dacă Sfânta 

Împărtășanie este atât de mare încât n-o merităm, tot atât de important si chiar mai 

important este să n-o neglijăm tocmai pentru că este mare.  

În ce priveşte oprirea de la Sfânta Împărtăşanie a femeilor care au făcut 

avorturi, eu n-am depăşit trei ani, dacă se căiesc din toată inima. Si se căiesc! Dar, 

mai mult decât a canonisi, le arăt cu orice chip marea greșeală pe care au făcut-o. 

Copiii aceștia lepădaţi ne văd, şi este încă timp să plângem şi să cădem cu faţa la 

pământ. Le dau canon - sfătuitor, bineînțeles - în sensul unei nevoinţe scurte, dar 

permanente; zi de zi, toată viața, să facă ceva, care e chestie de secunde, dar care 

tine de pocăința aceasta sinceră. Să fie conștientă toată viața de ceea ce a făcut. Nu 

mă interesează un canon rece, pe care îl face tur-tur-tur sau nu-l face, ci un canon 

la care să participe. Si am rezumat numai la câteva secunde durata acestui canon pe 

care îl dau, numai să fie o stare de prezentă continuă a ceea ce a făcut.  

 Oprire de la împărtășit sub trei ani; n-am depășit trei ani. Dar nu fac lucrul 

acesta de capul meu, ci urmărind canoanele Pidalionului. Acum sunt șapte ediții; 

când predam, odată, așa ceva, nu era nici o ediție; ba era una, destul de ascunsă, 

făcută de un preot îndrăzneț. Sfântul Vasile cel Mare, care are foarte multe canoane 

mari, încât e considerat în lumea duhovnicească drept cel mai tare în canoane, are 

un canon, Canonul 74, care spune așa: "Dacă oricare dintre cei ce au făcut păcatele 

menționate mai înainte se va face sârguitor, mărturisindu-se, în acest caz, dacă 

acela căruia prin iubirea de oameni a lui Dumnezeu i s-a încredințat puterea → 

de a lega si dezlega, văzând covârșirea mărturisirii celui ce a păcătuit, s-ar face mai 

blând întru a micșora timpul epitimiilor, nu este vrednic de osândire; fiindcă 

examinarea Scripturilor ne face cunoscut că cei ce cu mare durere se mărturisesc 

degrabă ajung iubirea de oameni a lui Dumnezeu". De unde se înțelege că intensitatea 

unei pocăințe, a unei trăiri, te apropie foarte mult de starea omului duhovnicesc si de 

iertare. De aceea am spus eu: Urmăriți elasticitatea canoanelor, nu numaidecât litera, 

ajungând astfel la canoane de zeci de ani. În canonisire, duhovnicii ar trebui să-i 

explice cât de cât cum stau lucrurile celui ce se mărturisește. Să-l pună într-o stare de 

îngrijorare, nu să-l înspăimânte la gândul că nu va mai fi iertat. Să-l asiguri că este 

iertat, că-l dezlegi, cu condiția ca el să-L îmblânzească pe Dumnezeu prin acte de 

pocăință, de prosternare câteva secunde pe zi, în fiecare zi cât va trăi pe pământ.  

Deci, Sfântul Vasile cel Mare spune, chiar el, în Canonul 74, ceea ce v-am 

spus! Si mai este o însemnare la Canonul 86, tot al Sfântului Vasile cel Mare, că pe 

vremea aceea se dădeau canoane mari pentru că era si credință multă. Noi trebuie să 

ținem cont si de momentul istoric pe care îl trăim. Nu aceasta ar avea cuvânt 

determinant, numaidecât, ci starea reală a sufletului omenesc din acest moment istoric. 

Plus faptul că sunt o serie întreagă de împrejurări, de situații între soț si soție, o serie 

întreagă de judecăți si prejudecăți de care trebuie să ții cont, ca duhovnic, mai ales 

când este vorba să oprești ani de zile de la împărtășit. Deci, eu nu sunt pentru o 

oprire prea mare. Pe duhovnici îi întreb dacă au fost prea aspri sau prea blânzi. Dacă 

au fost cu pogorământ, e foarte bine, dar bazându-se pe trăirea celui care se căiește. 

Nu trebuie să rămâi la un canon rece - "faci atât pentru că ai făcut atât". Când vin la 

mine la spovedit diferiți credincioși, femei mai ales, si îmi spun cât au fost opriți de la 

împărtășit, îmi dau seama ce au făcut după anii cât au fost opriți. Asta nu înseamnă 

duhovnicie, ci înseamnă un fel de dura lex sed lex - "legea e aspră, dar e lege" -, care 

în justiția laică se potrivește, dar la noi nu, pentru că aici se face uz de mila lui 

Dumnezeu cu orice chip.  
CE SFATURI DE MÂNGÂIERE OBISNUITI SĂ DATI  

ACESTOR FEMEI CARE VIN, FEMEI CARE UNEORI DEZNĂDĂJDUIESC 

PENTRU PĂCATUL PE CARE L-AU FĂCUT? 

Adevărul este că nu le las în situația de a fi hărţuite de fel de fel de sfaturi, ci le spun: 

"Da, este iertare. Eu te dezleg acum pentru totdeauna, numai că urmează să-L îmblânzești pe 

Dumnezeu cu acest simulacru de canon pe care ti-l dau. Dar canon de simțire, nu de nevoință". 

Deci, cu orice chip o asigur că este iertată si nu mai este nevoie să-l tot mărturisească. Se mai 

spune că trebuie să-l spui din nou, din când în când... Nu este adevărat! Dacă-l mai spui, s-o 

faci numai cu gândul. Unii duhovnici spun că e bine să mai spui din când în când păcatele 

mari, să faci mărturisire generală. Eu te sfătuiesc să-ti amintești ce ai făcut fără o nouă 

spovedanie, pentru că astfel se diminuează puterea pe care o are dezlegarea respectivă - ca si 

cum m-as boteza din nou, ca să fiu sigur că m-am scăpat de păcatul lui Adam. O singură dată 

se mărturisește păcatul; dar mă interesează ca mărturisirea să fie cu simțire proprie, cu 

participarea lui. Deci, îl asigur că este iertat, să intre într-o stare de continuă nădejde, dar cu o 

căință permanentă. Tocmai acesta este canonul pe care îl dau; să facă milostenie, să boteze un 

copil, vin după aceea. Pentru că este posibil ca respectiva să nu aibă bani nici de pâine, dar de 

botez! 

MAI ESTE O SITUATIE SPECIALĂ ÎN AJUNUL PASTELUI SAU ÎN AJUNUL 

CRĂCIUNULUI, CÂND VINE FOARTE MULTĂ LUME LA SPOVEDIT, mai ales în 

săptămâna mare. atunci preoţii se confruntă cu multe cazuri speciale - de exemplu, fete 

tinere, care sunt încă la scoală sau la liceu, necăsătorite, care trăiesc în desfrânare sau au 

făcut avorturi, dar vin numai o dată pe an să se spovedească. ce faceți cu ele când vin 

așa? ce le recomandați preoților să facă, când știu că nu mai vin altă dată? 

Si acum vedeți coadă mare la ușa mea - asta e zilnic. Dacă o prind la spovedanie - pe 

ea, mică sau mare - discut cu ea despre gravitatea păcatului si, sigur, o invit să mai vină. "Când 

să mai vin, părinte?" - "Când ești rănită. Dar s-a terminat cu păcatele acestea".→ 
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  Martiri 

creşUini  
ÎN ŢINUTURILE DUNĂRENE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI IV 

 

 Răspândirea învăţăturii creştine a întâmpinat de la început unele 

piedici şi greutăţi. În afară de prigonirile pe care le-au indurat din partea 

iudeilor şi a păgânilor, creştinii au avut de înfruntat persecuţii mult mai grele. 

Acestea au început sub împăratul Nero (54-68) şi au durat pana la începutul 

secolului IV. Principalii împăraţi persecutori au fost: Nero, Domiţian, Traian, 

Hadrian, Antonin Piul, Marc Aureliu, Septimiu Sever, Maximin Tracul, 

Deciu, Valerian, Aurelian, Diocleţian. 

 Diocleţian a fost ultimul împărat persecutor, acesta fiind şi un mare 

reorganizator al imperiului roman. Pentru a avea o conducere mai uşoara, si-

a asociat la domnie pe Maximian, încredinţându-i să conducă Occidentul. În 

305 cei doi s-au retras de la conducerea imperiului urmându-le Galeriu în 

Orient şi Constanţiu în Occident. La dezlănţuirea persecuţiei sale, Diocleţian 

a fost instigat mai mult de Galeriu, el însuşi persecutând sau înlăturând pe 

creştini din armată. La îndemnurile lui Galeriu, Diocleţian a dat patru edicte 

împotriva creştinilor. Primul (24 februarie 303) prevedea distrugerea 

lăcaşurilor de cult, interzicerea adunărilor şi arderea cărţilor sfinte. Al doilea 

edict dat în acelaşi an prevedea uciderea preoţilor completat cu al treilea care 

extindea pedeapsa şi asupra credincioşilor care nu sacrificau. În sfârşit, în 

primăvara anului 304 s-a dat şi al patrulea edict, care prevedea uciderea 

tuturor creştinilor care nu vroiau sa sacrifice zeilor.   

În timpul persecuţiei lui Diocleţian şi Galeriu, ca şi a urmaşului lor 

Liciniu (307-324), au suferit moarte martirică pentru Hristos şi Evanghelie 

numeroşi strămoşi ai noştri daco-romani. Ca mărturie avem Breviarul sau 

Martirologiul siriac, scris prin 370-380, Martirologiul numit hieronymian, 

care sta la baza Sinaxarului Bisericii Constantinopolitane, o lista de sfinţi din 

secolul VIII care sta la baza calendarului ortodox de azi. Foarte mulţi au 

suferit moarte martirică însă cei mai mulţi au rămas necunoscuţi. Aceştia au 

pătimit mai ales în cetăţile de pe malul drept al Dunării în provinciile 

Pannonia Inferior, Moesia Superior, Dacia Ripensis, Moesia Inferior şi 

Scytia Minor, dar şi în cele sudice: Dacia Mediterranea, Dardania şi 

Dalmația. 

În Sirminum (Mitrovita, Iugoslavia) au pătimit moarte martirică 

preotul Montanus şi soţia sa Maxima. Aceştia au fost aruncaţi în râul Sava, 

din porunca guvernatorului Panoniei, Probus. Tot în Sirmium a pătimit şi 

tânărul episcop Irineu, acestuia tăindu-i-se capul. La 9 aprilie a fost ucis cu 

suliţa diaconul său Dimitrie. În oraşul Singidunum au murit pentru Hristos 

diaconul Ermil şi temnicerul Stratonic, pe care îl convertise. In Scytia Minor, 

cunoaştem o serie de martiri. Printre aceştia se numără episcopul Efrem al 

Tomisului, mai târziu au pătimit Valerian, Macrobiu şi Gordian, originari din 

Asia Mica, surghiuniţi aici şi arşi de vii la 13 septembrie. 

 Săpăturile arheologice efectuate în 1971 au dus la descoperirea unei 

bazilici cu trei nave şi o absida semicirculara în localitatea Niculiţel (jud. 

Tulcea), nu departe de vechiul Noviodunum. Valoarea acestei basilice consta 

în cripta sa, aşezată sub altar. În interiorul criptei s-a descoperit o ladă 

mortuară care a adăpostit osemintele a patru martiri. În dreapta criptei, sub o 

cruce, stau scrise numele celor patru martiri: Zoticos, Kamasis, Attalos şi 

Filippos. Se pare ca au pătimit în cetatea învecinată de la Noviodunum 

deoarece trei dintre ei sunt pomeniţi în Martirologiul ieronimian, iar Filippos 

în cel siriac, toţi la aceeaşi dată. 

Persecuţiile împotriva creştinilor au încetat după anul 305, datorită şi 

frământărilor interne prin care trecea imperiul roman. În primăvara anului 

311, la 30 aprilie, Galeriu, greu bolnav în Sardica (Sofia de astăzi) a dat un 

edict de toleranţă, de acord cu Constantin cel Mare şi Liciniu. Edictul acorda 

libertatea de cult, cu condiţia să se roage pentru el creştinii, şi să nu tulbure 

ordinea publică. în 313, după moartea lui Galeriu, Constantin cel Mare 

împreună cu Liciniu da Edictul de la Mediolanum prin care se proclamă 

dreptul tuturor la libertatea credinţei şi a cultului. Toate legile date până 

atunci împotriva creştinilor au fost anulate iar bunurile confiscate de la 

creştini au fost restituite.  

 Învăţătura creştină s-a răspândit cu repeziciune în imperiu, 

cunoscând o stare de înflorire: se creează scaune episcopale, se convoacă 

sinoade ecumenice sau locale, se întocmesc lucrări teologice, se zidesc 

biserici, etc. Prin anii 319-324 Licinius a început sa persecute din nou pe 

creştini ca urmare a conflictelor apărute intre el şi Constantin. 

 O ultima încercare de reînviere a păgânismului a apărut abia după 

jumătate de veac sub împăratul Iulian Apostatul (având numele de apostatul 

pentru ca s-a lepădat de creştinism, 361-363). Acesta a dezlănţuit o prigoană 

împotriva creştinilor, în cursul căreia au pătimit şi credincioşi din ţinuturile 

dunărene. Astfel la 18 iulie 362 a fost chinuit şi ars pe rug la Durostorum 

ostaşul Emilian, fiul prefectului Sabbatian. Acesta a distrus cu ciocanul idolii 

dintr-un templu păgân deschis la Durostorum. Văzând că pentru fapta sa este 

chinuit un ţăran, s-a autodenunţat. A fost bătut şi ars pe rug. Sfântul Emilian 

a fost ultimul martir cunoscut în provinciile romane dunărene. 
 

● 
 

 

 

 

Le spun în așa fel, ca să nu înțeleagă că păcatul acesta se mai poate repeta. Nu știi pe cine 

omori; el nici nu se poate apăra de lucru acesta; nu știi, lașule?! Era un împărat care a cucerit pe alt 

împărat, si a vrut să omoare tot neamul împăratului, după ce a intrat în palatele lui. Si într-o cameră a 

descoperit un copil mic. Copilul, când l-a văzut, a ridicat mâinile spre tiran, râzând si astfel l-a dezarmat 

complet. Ei, vedeți? Copilul, în pântece, nu poate să se apere. S-a demonstrat că fătul simte pericolul, 

simte cuțitul ucigaș si se rotește puternic, într-un strigăt mut, dar nu se poate nicicum apăra. Va să zică, 

este ființă! El nu se poate apăra, si tu îl ucizi cu atâta cruzime si cu dezinvoltură... Poate să iasă un preot, 

poate să iasă un mare despicător de idei... Nu știi pe cine omori. Avortul a devenit un obicei, iar acum 

statisticile însumează cifre îngrozitoare. 

DUPĂ REVOLUTIE MAI ALES, SOTIILE S-AU ÎNTORS LA CREDINTĂ, UNII BĂRBATII 

RĂMÂN ÎNCĂ NECREDINCIOSI; ei duc în continuare o viață de familie. Ca să nu mai facă 

avorturi, ce le sfătuiți pe femei să facă? Pentru că bărbatul nu este de acord cu înfrânarea sau cu  

păstrarea pruncilor zămisliți. 

Cu nici un chip să nu facă avort, indiferent ce s-ar întâmpla. "Pe viață si pe moarte", le spun eu. 

Cu nici un chip n-au voie să ucidă. Despărțire, orice altceva, dar nu avort, nu ucidere.  

POT FI RECOMANDATE MIJLOACELE ANTICONCEPTIONALE,  

CU PRETEXTUL CĂ ESTE UN PĂCAT, DAR ESTE UN PĂCAT MAI MIC? 

Anticoncepționalele si alte mijloace asemănătoare sunt fraudă conjugală si atentat împotriva 

planurilor lui Dumnezeu. Nu e crimă; e numai atentat. Este un păcat mai mic. Dar noi nu îngăduim nici 

cel mai mic păcat! Pentru că, din momentul în care m-așez pe această poziție de acceptare a unor păcate 

mai mici, încep să mă gândesc: dar care-i mic si care-i mare? Sau "șarpe mic si șarpe mare"; dacă un 

șarpe mic te muscă cu atâta otravă încât să mori, nu mai e nevoie să te muște altul mai mare! Deci, e o 

mare greșeală. Nu accept, însă nu-i pot opri de la împărtășanie pentru aceste fraude conjugale ca pe cei 

care au făcut avort. Îi împărtășesc mai repede. Nu putem să ținem lucrurile pe loc; nici nu putem 

condamna femeia să reziste la tirania unui păgân de soț. Am zilnic cazuri din acestea! Nu putem nici 

asta. Însă nu putem accepta cu nici un chip păcatul. Pot merge până acolo încât să se despartă! Pentru că 

si aceste lifte de bărbați necredincioși - sunt destul de multe cazuri - trebuie întelepţiţi si ei prin refuzul 

femeii... Ea nu e jucăria lui, nu este păpușa căreia să-i strâmbe gâtul pentru că știe că e flexibil. Nu! 

Femeia, cum obișnuiesc să le spun pe la cununii, "cu el totdeauna, ca el totdeauna". Adică, e liberă ca si 

el. Cum să facă crima aceasta?! Si atunci zic: nu e obligată, săraca, să suporte tirania acestor lucruri; e 

liberă si se poate despărți. 

DECI, LE SPUNEŢI CLAR: SĂ NU FOLOSEASCĂ ANTICONCEPŢIONALE. 

Cine poate să le spună altfel?! Păi, cum să spunem noi: "Folosește anticoncepționale"?! Noi 

întâlnim persoane care ne spun că au făcut lucrul acesta, si trebuie să luăm niște măsuri mai ușoare decât 

dacă ar fi făcut crimă; dar nu ca si cum n-ar fi făcut nimic. Dar eu am întâlnit un preot care, văzând 

cât de multe femei cu avorturi vin la el, ca totuși să nu mai facă crima asta atât de mare, le-a zis: "În loc 

de păcatul ăsta mare, măcar alegeți unul mai mic, dacă nu puteți să faceți altceva"... Eu am întâlnit si 

altceva: niște îngeri buni care s-au făcut draci. Putem să acceptăm oare acest sistem de compromis si 

chiar să facem lege din sistemul si metodele noastre? Nu se poate! Păcatul rămâne păcat. Un duhovnic 

n-are voie să dezlege nici ca să se mănânce de dulce, măcar că în Canonul 69 Apostolic, în jurul căruia 

se învârt toate rigorile postului, se spune până la urmă așa: "...afară de caz de boală". Dar eu nu dezleg 

dinainte. "Domnule, dumneata, dacă ai omorât un om, vii la mine si te spovedești si te dezleg. Dar nu-ti 

spun dinainte: „Omoară-l". Nu spun dinainte: "Mănâncă de dulce". Nu am voie, ca duhovnic, să dezleg 

înainte ceea ce, de fapt, e legat de Biserică. Eu dezleg după ce ai făcut fapta, dar nu anticipez. Preoții 

trebuie să fie foarte blânzi, foarte îngăduitori, dar pe poziția lui Hristos. Hristos n-a putut să accepte nici 

cel mai mic păcat! Pentru aceasta, El a suferit toate împunsăturile, loviturile si scuipările. Nu poate să 

accepte! Că te iartă dacă te pocăiești, asta e altceva. Duhovnicul, care este însărcinat cu acest 

nemaipomenit har, nu poate să facă compromisuri prealabile. 

DECI FEMEIA TREBUIE SĂ-SI DUCĂ CRUCEA PÂNĂ LA CAPĂT,  

CHIAR DACĂ ARE COPII, CHIAR DACĂ NU? 

Dar unde spune să n-o duci până la capăt?! Ce, numai până la capul locului?! Nu există sfârșit; până 

la moarte! Noi respirăm fără oprire; inima bate într-o nemișcată permanentă de zeci si zeci de ani în tine. 

Ea nu se contrazice; așa să fii si tu în misiunile pe care le ai pe fata pământului - ca bărbat, ca femeie, ca 

doctor, ca inginer, ca duhovnic, ca preot.  
[Sursa: www.tezaurul-ortodox.com] 
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Taina care consacră familia începe cu 

binecuvântarea Împărăţiei Sfintei Treimi: 

„Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor . 

Amin”. 

Aceasta înseamnă că împărăţia Sfintei Treimi 

este, pe de o parte, temelia vieţii în familia creştină şi, 

pe de altă parte, destinaţia şi finalitatea vieţuirii celor 

doi care vor fi chemaţi la Cina Nunţii Mielului. 

Din aceste considerente se desprinde şi scopul 

familiei creştine : nu doar ajutorul reciproc, nici 

împlinirea socială sau naşterea de prunci, ci toate 

acestea contribuie la cel mai înalt scop şi sens al acesteia 

: dobândirea Împărăţiei cerurilor. Deoarece unirea celor 

doi se face în Hristos, fiii Bisericii sunt îndemnaţi ca în 

alegerea mirelui sau a miresei, pe lângă iubirea care-i 

uneşte, să-şi fixeze acest ţel : ca împreună să lupte 

pentru dobândirea Împărăţiei Cerurilor. 

Întemeierea familiei creştine presupune o dublă 

pregătire : o pregătire îndelungată ( sau generală ) şi o 

pregătire imediată ( sau specială ). 

Prin pregătirea generală înţelegem rugăciune, ca 

Domnul să fie Ctitorul familiei, împodobirea sufletului 

cu virtutea credinţei, a răbdării, a iubirii jertfelnice. 

Iubirea este cea care ţine lumea şi care a mântuit lumea; 

iubirea lui Dumnezeu care se împărtăşeşte tuturor 

oamenilor. Din iubirea jertfelnică a lui Hristos se 

împărtăşesc mirii pentru a se putea jertfi unul pentru 

celălalt. Este cel mai profund sentiment, esenţa 

căsătoriei, iubirea în Hristos, care rezolvă toate 

problemele cu care se confruntă omul din prima clipă a 

hotărârii de a da naştere unei familii , până la dobândirea 

şi creşterea de prunci. Evanghelia ne cheamă la o viaţă 

curată, în feciorie până la căsătorie şi apoi la o viaţă de 

familie cum a fost gândită de Creatorul şi Mântuitorul 

ei. Mirele şi mireasa trebuie să-şi păstreze fecioria ca un 

dar al unuia pentru celălalt şi ca integritate 

duhovnicească pentru Mirele Hristos , fiind vrednici de 

haina albă de mireasă şi de cununile pe care le vor 

primi, ca unii ce sunt cunună a creaţiei, dar şi ca 

încununare pentru biruinţa împotriva păcatului. 

Prin pregătirea imediată sau specială înţelegem, 

pe lângă intensificarea rugăciunii, discuţii cu părintele 

duhovnicesc despre viaţa de familie şi mai ales 

spovedania, pentru a se înfăţişa în faţa Sfântului Altar 

curăţiţi de păcate, în haine de sărbătoare. Dacă 

duhovnicul îi găseşte pe cei doi miri pregătiţi, îi va 

împărtăşi în dimineaţa nunţii, la Dumnezeiasca 

Liturghie, sau mai înainte, cu Sfântul Trup şi Sânge al 

lui Hristos, pentru ca să devină un singur trup şi un 

singur suflet , în Hristos. 

Scopul uniunii conjugale a celor doi soţi nu este 

determinat numai de iubirea care-i apropie şi-i uneşte, ci 

şi de naşterea de prunci, rodul iubirii soţilor. De aceea, 

un alt aspect al familiei creştine este relaţia părinţi-copii, 

importanţa formării personalităţii acestora şi mai ales 

responsabilitatea în raport cu Dumnezeu.   

Copilul nu este doar rodul dragostei părinteşti, 

ci şi al dragostei divine: fiecare persoană este chip, 

icoană smerită a lui Dumnezeu, un partener de dialog 

pentru Dumnezeu. Unicitatea fiecărui copil ne face să 

înţelegem valoarea lui în faţa lui Dumnezeu şi-n 

mijlocul creaţiei. Prin Taina Sfântului Botez, copilul 

devine mădular viu al trupului lui Hristos – Biserica. 

Relaţia părinţi – copii nu poate fi înţeleasă doar 

prin prisma relaţiilor sociale sau interumane; ea se 

înţelege mai ales prin prisma relaţiei om – Dumnezeu. 

Copiii nu se nasc doar pentru viaţa terestră, ci se nasc ca 

fii al lui Dumnezeu – după har, ca fii ai Împărăţiei 

veşnice şi atleţi ai lui Hristos pe pământ. 

Ei trebuie ajutaţi de cei mari, mai ales de părinţi, 

să devină ceea ce a pus Dumnezeu în fiecare din ei. Pe 

lângă grijă de cele trupeşti (hrană, îmbrăcăminte, 

protecţie, medicamente), copilul are nevoie de cele 

sufleteşti; creşterea trupească trebuie dublată de cea 

spirituală. În acest sens rol hotărâtor îl are, pe lângă 

modelul oferit de familie, atmosfera de rugăciune şi, mai 

ales, creşterea în Biserică, prin rugăciunea şi 

binecuvântarea ei, mai cu seamă prin împărtăşirea cu 

Trupul şi Sângele lui Hristos. 

Crescând copilul, cresc şi problemele. Iubirea 

părintească şi ajutorul lui Dumnezeu vor depăşi orice 

obstacol. Educaţia copilului începe dinainte de a începe 

el să priceapă ce trebuie să facă cu mânuţele sau 

picioruşele; înainte de a începe să înţeleagă faptul că 

mama şi tata se ocupă de educaţia lui.  

Prof. Maria PLIC 

De fiecare dată când ne rugăm lui Dumnezeu 

spunând rugăciunea „ Tatăl Nostru”, cerem Părintelui 

Ceresc să ne ajute să împlinim voia Lui sfântă în viaţa 

noastră, după cum vieţuitorii Împărăţiei Cerurilor o 

împlinesc : „ Facă-se voia Ta, precum în Cer, aşa şi pre 

pământ”. Şi pentru că fiecare dintre noi s-a născut, a 

crescut, s-a dezvoltat şi format într-o familie este firesc ca 

împlinirea voii lui Dumnezeu să se realizeze începând din 

– şi mai ales – în familie, care după învăţătura marelui 

ierarh şi Sfânt Ioan Gură de Aur, este o „ biserică în mic”. 

Prima minune săvârşită de Mântuitorul Hristos 

consemnată în Sfânta Scriptură a Noului Testament, este 

transformarea apei în vin la nunta din Cana Galilei, prin 

care Fiul lui Dumnezeu întrupat a început minunile Sale şi 

Şi-a arătat slava Sa, ucenicii crezând în El. Însăşi prezenţa 

Sa la nunta din Cana Galileei a fost o minune, prin care 

Dumnezeu binecuvântează unirea dintre bărbat şi femeie 

transformându-i în mire şi mireasă din perspectiva unirii 

spirituale dintre Hristos şi Biserică. 

Pentru a înţelege sensurile profunde ale familiei 

creştine, sensul şi finalitatea unirii dintre bărbat şi femei, 

trebuie să înţelegem mai întâi omul în raport cu Creatorul 

şi Mântuitorul său. De aceea este necesară o abordare a 

familiei nu doar în perspectivă socială sau pur umană, ci 

mai ales din perspectivă creştină, din perspectiva 

comuniunii omului cu Dumnezeu. Vom înţelege cine şi ce 

este omul numai dacă vom încerca să înţelegem icoana 

după care a fost creat El – Fiul, icoană a Tatălui Ceresc, 

Care va deveni Omul în adevăratul sens al cuvântului. În 

Hristos – Omul vedem şi înţelegem cum a fost gândit omul 

de Creatorul său. Dacă, după învăţătura Sfinţilor părinţi ai 

Bisericii omul nu este doar un microcosmos ci mai degrabă 

un microtheos, adică un dumnezeu în mic – „ Eu am zis: 

‹‹Dumnezei sunteţi toţi fii ai celui preaînalt››”, familia nu 

este doar „ celula de bază a societăţii”, cum a fost definită 

de unii sociologi, antropologi, psihologi, ci ea este celula 

vie a Trupului lui Hristos – Biserica : „ Pentru că suntem 

mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele 

Lui”. Deşi terestră, familia are chemare cerească prin 

întemeiere şi binecuvântare : este întemeiată pe Împărăţia 

Cerurilor, cum, de altfel, întregul univers este, iar 

binecuvântarea o dă braţul cel înalt şi puternic al 

Creatorului Ceresc : „ Dumnezeule cel Sfânt Care din 

ţărână ai făcut pe om şi din coasta lui ai făcut femeie”. 

Din punct de vedere social, familia îndeplineşte 

regulile legii civile, contractul social, pentru cei ce au fost 

încorporaţi în trupul Bisericii, prin Botez, dobândeşte 

valoare eternă şi caracter sacru numai prin pogorârea 

Duhului Sfânt în Taina Cununiei asupra mirilor.  

 

6  

Lângă pământ 
 

Lângă pământ mi-e viaţa, Doamne 

şi-i cerul Tău lângă pământ. 

Cu trupul blestemat şi sfânt 

Te simt în deznădejdi de toamne, 

în râsul clar de primăvară 

şi-n luciul apelor zglobii, 

că nu-i o clipă să nu fii 

în preajma mea, în orice seară. 

Lângă pământ e viaţa toată 

şi-i cerul Tău lângă pământ. 

Tu le-ai creat, eu mă încânt 

încât nici moartea n-o să-mi poată 

curma cântările senine. 

Şi-s fericit: în juru-mi pier, 

viaţa, moartea, clarul cer, 

dar eu rămân cu Tine. 

 

Mihail STERIADE 

 

 

 

 

 

Valeriu Gafencu  

"Sfântul închisorilor" 

 

 

 

Canoane despre avort 
Canoanele - sau epitimiile - sunt hotărâte, luate de-a lungul istoriei Bisericii, de obicei în sinoade ale episcopilor Bisericii sau de unii 

Sfinți Părinți cu mare autoritate, ale căror învățături si rânduieli au fost acceptate de Biserică ulterior. Canoanele nu sunt pedepse 

aplicate celor care au făcut un lucru rău - cum adeseori se înțelege -, ci au un rol terapeutic, ele având drept scop vindecarea sufletului 

omenesc afectat de păcate. Pentru a ieși dintr-o stare sufletească negativă, rea, omul trebuie să urmeze o anumită cale, care presupune de 

cele mai multe ori oprirea de la Sfânta Împărtășanie însoțită de efectuarea unor gesturi care să concretizeze starea de părere de rău pentru 

păcatele săvârșite. Sfânta Împărtășanie este actul comuniunii depline, al întâlnirii cu Dumnezeu. Or, nu putem să mergem la întâlnire cu 

Dumnezeu într-o stare în care L-am supărat foarte rău, săvârșind fapte neplăcute Acestuia. Trebuie mai întâi să ne împăcăm cu El, 

cerându-I iertare si arătându-I prin gesturi concrete că ne pare rău pentru ceea ce am făcut. Pentru aceasta, avem nevoie de o anumită 

stare sufletească, la care ajungem si prin împlinirea canoanelor pe care ni le dau duhovnicii.  Canoanele sunt ca medicamentele. 

Ele nu se dau tuturor bolnavilor la fel, ci sunt prescrise de duhovnici fiecărui credincios, în funcție de mulți factori, avându-se în vedere 

sănătatea lui sufletească. 

CANONUL 91: (Avortul are canonul uciderii). Pe cele care dau doctorii lepădătoare de făt (provocatoare de avort) si pe cele care 

primesc otrăvuri pierzătoare (omorâtoare) de prunci le supunem pedepsei ucigașului. ● CANONUL 21: (Avortul - lepădarea de 

prunci). Pe femeile care sunt desfrânate si-si omoară fătul si se îndeletnicesc cu pregătirea mijloacelor de avort hotărârea de mai înainte 

le-a oprit până la ieșirea din viață, si această hotărâre se tine îndeobște. Dar, găsind ceva spre a le trata mai blând, am hotărât ca vreme 

de zece ani să împlinească în penitentă, potrivit treptelor hotărâte. ● CANONUL 2: (Uciderea meșteșugită a fătului - avortul). Cea 

care omoară fătul prin meșteșugire se supune pedepsei uciderii, si la noi nu este după subtilitatea expresiunii de făt format sau neformat; 

căci aici se osândește nu numai pentru cel ce se va naște, ci pentru că si pe sine s-a primejduit; căci mai de multe ori mor femeile în acest 

fel de încercări. Dar, pe lângă aceasta se mai adaugă si omorârea fătului, altă ucidere după intenția celor ce îndrăznesc aceasta. Dar nu 

trebuie să se întindă pocăința lor până la moarte, ci să se primească după un termen de zece ani, dar vindecarea să se hotărască nu după 

timp ci după chipul pocăinței. ● CANONUL 33: (Osânda celor ce pricinuiesc pierderea meșteșugită a fătului). Vasile cel Mare, în 

canonul al doilea si al optulea, spune că femeile care strică cu meșteșugiri pe feti în pântece, precum si cele ce dau si iau doctorii pentru 

ca să-i piardă si ca fetii înainte de vreme să cadă afară, să se primească după un termen de zece ani. Noi însă hotărâm ca acestora să li se 

dea cel mult până la cinci ani, sau si trei ani. ● CANONUL 34: (Pocăința pentru pierderea fără de voie a fătului). Iar femeia care 

fără de voie a pierdut fătul primește epitimie de un an. ● CANONUL 35: (Osândă pentru înăbușirea cu voie sau fără de voie a 

pruncului). Femeia care adoarme asupra pruncului si-l îneacă, după trei ani se învrednicește de împărtășanie, îndepărtându-se în zilele 

rânduite de cărnuri si de brânză si celelalte săvârșindu-le cu osteneală. Iar dacă din lenevire si din neînfrânarea născătorilor s-a întâmplat 

aceasta, se aseamănă cu uciderea intenționată. Dacă însă din viclenia vrăjmașului, atunci fapta este vrednică de iertare. Totuși, si aceasta 

are nevoie de epitimii potrivite; căci din cauza altor greșeli s-a întâmplat această părăsire. ● CANONUL 36: (Osânda pentru 

pierderea cu voie a fătului). Femeii care nu se îngrijește de fătul său, ci din cauza neglijentei dânsei avortează, i se dă pedeapsă pentru 

ucidere premeditată. 

De știut:Femeia care a lepădat pruncul cu voie trebuie să meargă neîntârziat la duhovnic si să-si mărturisească păcatul. 

Femeia care leapădă fără de voie pruncul să meargă de asemenea la preot fără întârziere, pentru a i se citi rugăciunea de dezlegare. 

[Sursa: www.tezaurul-ortodox.com] 
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         “OCROTITOAREA MOLDOVEI” ● 14 OCTOMBRIE        . 
Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi 

luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel 

nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău. 
Pe la anul 1025 după Hristos, într-un frumos răsărit de soare, în orăşelul Epivat, nu departe de cetatea 

Constantinopolului, şi-a deschis ochii fetiţa Parascheva. Bucurie neţărmurită cuprinse sufletele părinţilor săi care 

îşi plecau uşor genunchii în caldă rugăciune de mulţumire către Stăpânul Ocrotitor şi Rânduitor a toate. Cerul era 

senin şi undele mării de marmara se legănau cu blândeţe la bucuria veniri pe lume a unui suflet ales. Copila 

frumoasă şi cuminte, asupra căreia se revărsa toată dragostea părinţilor săi, a fost crescută în cele mai sfinte 

simţăminte, fiind deprinsă cu duhul rugăciunii şi al dragostei de Biserică şi de oameni. Din casa Domnului era 

nelipsită, cuvântul lui Dumnezeu îi fermeca inima şi sufletul, iar slujbele sfinte o făceau să se simtă cu sufletul în 

ceruri. 

Parascheva împlinise 10 anişori când într-una din duminici, mergând la Biserica Născătoarei de Dumnezeu, 

ascultă cu multă credinţă Sfânta Evanghelie, aceasta îi răscoli adânc sufletul şi deveni hotărâtoare pentru întreaga 

ei viaţă: “Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea să-Mi urmeze“. Aceste cuvinte 

auzindu-le Parascheva, a fost cuprinsă de mare har încât din acea clipă se închină cu totul voii lui Dumnezeu. 

“Doamne, zise ea în gând, Tu cruce şi cunună de spini ai purtat şi oţet cu fiere ai gustat şi piroanele Ţi-au 

străpuns mâinile şi picioarele sfinte, şi iată eu port haine scumpe de mătase şi trăiesc în dezmierdări, 

Doamne. Tu ai cerut să îţi urmăm luându-ne crucea, dar eu nu am nici o cruce, Doamne, Tu ai avut o cruce 

mare, dar eu nu am nici una mica…, cum pot eu Doamne, oare să mă lepăd de mine, cu ce voi dovedi eu, 

Iisuse, că m-am lepădat de mine şi ţi-am urmat Ţie…“. Picuri de lumină se desprinse de pe chipul lui Iisus din 

icoana de la iconostas şi-n încăperea sălaşului dumnezeiesc se auzi sunând puternic glasul norodului 

evlavios:“Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim. Amin…“.“Mă 

închin crucii Tale, murmură fetiţa Parascheva, şi vreau să o port, dar sunt mică şi slăbuţă şi nu ştiu cum să fac 

aceasta; învaţă-mă, Iisuse, ajută-mă Doamne. După ce poporul ieşi din Biserică plecă şi ea cu sufletul răscolit de 

ecoul cuvintelor evangheliei. “O frunză se desprinse dintr-un pom şi se legănă în adierea vântului de toamnă. O 

frunză sunt şi eu, gândi Parascheva, o frunză bătută de vânt, care fără tine nu ajunge nimic, ajută-mă Doamne să 

fiu mai mult decât o frunză, ajută-mi să Te urmez Stăpâne“. 

Vânt de toamnă începu să adie dinspre miază-noapte, păsări călătoare începură să se îndrepte către răsărit, 

presimţind sosirea zilelor friguroase de iarnă. Fetiţa Parascheva, mergea îngândurată şi murmura în sine frânturi 

din cuvintele Mântuitorului “Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine…“. Deodată, dintr-un colţ de 

uliţă, o fetiţă săracă, aproape goală îi apăru înainte, tremura de frig şi de foame, iar ochii îi erau înmuiaţi în lacrimi. 

Ce faci aici fetiţă, dragă? (întrebă Parascheva) De ce plângi? Mi-au murit părinţii şi nu mai am la cine pleca 

(răspunse fetiţa). Am stat la un om cu cinci copilaşi, dar nu mai poate să mă ţină. Atunci Parascheva, o rugă să nu 

se împotrivească  şi să schimbe repede hainele. Orfana privea la fetiţa mărinimoasă care de bună voie îşi dădea 

hainele scumpe de mătase şi încălţămintea sa. Aceasta o îmbrăţişă, apoi cu gingăşie sărutând-o, îi zise să nu mai 

plângă pentru că de azi este sora ei şi o va iubi mult. Pe când fetiţa orfană se îndepărtă, i se păru că vede în zare, o 

lumină ce se apropie tot mai mult de ea, ca într-o boare diamantină, desluşi chipul blând a lui Iisus, care purta pe 

umeri o cruce grea, atât de grea, că Iisus părea că se prăbuşeşte sub povara ei. Parascheva înduioşată, întinse 

mâinile rugătoare şi zise: “Doamne Iisuse, lasă-mă să Te ajut, căci crucea Ta este foarte grea şi Tu abia poţi merge 

sub povara ei “.“Amin zic ţie, fiica mea, tu M-ai şi ajutat să-mi duc crucea. Atunci când ai ajutat fetiţa orfană, pe 

Mine m-ai ajutat. Când ai împărţit cu ea crucea umilinţei şi a suferinţelor, ai şi pus pe umerii tăi o parte din crucea 

Mea“.  

Lumina cu chipul blând a lui Iisus, se făcu nevăzută. Acum începu să se lămurească, în mintea ei, înţelesul 

cuvintelor Evanghelice, acum înţelese că Domnul a trimis în cale pe fiica orfană, văzându-se desculţă şi cu haina 

zdrențuită, simţi toată durerea fetiţei, şi zise în drumul ei spre casă: “Acum am şi eu o cruce, ajută-mă Iisuse să o 

port“. Când ajunse acasă, părinţii aproape că nu o cunoscură. Au întrebat-o speriaţi dacă a fost bătută sau jefuită, 

văzând-o cu faţa senină nu pricepeau ce i se întâmplase. Parascheva îi povesti mamei, despre fetiţa orfană, însă 

aceasta o certă pentru că şi-a dat hainele noi de mătase unei străine.  

Trecură ani de atunci şi tânăra Parascheva nu uita niciodată cuvintele Domnului, ci le împlinea cu credinţă 

şi iubire, îmbrăcându-şi sufletul cu cele mai alese podoabe şi îmbogăţindu-se cu  comori nepieritoare. Nu era sărac 

pe care să nu-l ajute, nu era bolnav pe care să nu-l cerceteze, nu era familie lovită de grele încercări pe care să nu o 

mângâie şi încurajeze, ajutoarele şi sprijinul ei se simţeau pe deplin. 

Într-o seară târzie de iarnă, pe un viscol cumplit, Parascheva se strecură încet din casa părintească încărcată 

cu bunătăţi şi nu se opri decât la o casă sărăcăcioasă de la marginea Epivatului în care o mamă văduvă se lupta cu 

moartea şi nu putea să-şi închidă ochii din pricina celor trei copilaşi, care plângeau în hohote lângă căpătâiul ei, 

strigând deznădăjduiţi:“Mamă dragă, cu-i ne laşi, ce vom face noi fără tine, mai bine mergem cu tine, du-ne cu tine 

mamă şi pe noi“. În clipa aceea intră Parascheva, se apropie de bolnavă, îi atinse cu mâna mângâietoare fruntea 

îmbrobonată de sudorile morţii şi-i şopti:“Nu te întrista măicuţă şi nu te tulbura, ci bucură-te că te duci mai 

degrabă la Mântuitorul, care îţi va răsplăti credinţa şi ostenelile, El îţi va ocroti copilaşii, El mi-a poruncit să vin 

aici în această seară şi să le aduc de mâncare„. Parascheva îngenunche împreună cu copiii şi zise cu ei rugăciunea 

“Tatăl nostru“,  aprinse lumânările şi îi aduse pe micuţi mai aproape de mama lor, ce se stingea spre a le da ultima 

binecuvântare. Ei sărutară pe rând mâna rece a mamei, care cu faţa înseninată le şopti şi lor ceva, iar apoi zise:“Fie 

voia Ta Doamne, ai milă de copilaşii mei Doamne“. Apoi, luă încet mâna milostivă a tinerei ocrotitoare şi o rugă 

printre lacrimi, să fie mama copilaşilor ei. În acea clipă sufletul mamei zbură la ceruri în suspinele prăbuşite ale 

celor trei copilaşii rămaşi orfani. Parascheva, a stat toată noaptea rugându-se lângă cea care nu mai simţea nici o 

durere. Se întoarse acasă numai a doua zi, când părinţii se năpustiră asupra ei cu vorbe aspre de ocară şi urmau să 

se termine cu pedepsirea ei, dacă un servitor n-ar fi adus atunci vestea că văduva Sofia de la marginea satului a 

murit, lăsând trei copilaşi orfani. Milostivirea ei, se revărsa din belşug, zi şi noapte asupra tuturor năpăstuiţilor şi 

deznădăjduiţilor pe care-i cunoştea. Ajutoarele date de Parascheva începu a se simţi în casă, părinţii ei se necăjeau 

tot mai mult pedepsind-o, dar cu cât o mustrau mai mult cu atât mai mulțumit era sufletul ei:“În zadar mă opriţi să 

ajut, atâta vreme cât eu am mai mult decât îmi trebuie, nu mi se cuvine să am nenumărate haine scumpe, în timp ce 

alţii nu au nici o coajă de pâine, nu trebuie să mă mândresc cu ceva, când Domnul S-a umilit până la moarte...“. 

Părinţii au hotărât să o mărite pentru a o potoli, casa fremăta de bucurie şi pregătire pentru fericitul 

eveniment care se apropia, numai Parascheva stătea pe gânduri în camera ei privind departe. O voce tainică o 

învălui cu şapte sfinte chemări care-i pătrunseră inima până în adâncuri:”Vino, Parascheva, i-aţi crucea şi 

urmează-mă, căci vei dobândi cununa cea neveştejită a Mirelui tău ceresc, Iisus”. Parascheva nu mai stătu pe 

gânduri şi hotărî să urmeze îndemnul glasului, îşi luă două hăinuţe,  un toiag şi plecă. Toată noaptea a călătorit şi 

nu a simţit nici o oboseală, a ajuns în cetatea Constantinopolului, apoi se retrase într-o mănăstire cu hramul Maicii 

Domnului unde a petrecut cinci ani, lucrând cu sârguinţă pentru a-i ajuta pe săraci. Apoi, după multe osteneli, 

Parascheva şi-a cerut învoire de la maica stareţă, şi-a luat rămas bun de la surorile din mănăstire şi a pornit spre 

Ierusalim,  voind a se închina la Sfântul Mormânt. Ajungând în faţa sfântului mormânt, îşi plecă genunchi şi dând 

drumul lacrimilor printre suspine se rugă:“Cu trupul Tău cel plin de lovituri, aici ai fost aşezat Hristoase, sărut 

lespedea mormântului Tău şi plâng greşelile mele pe care vreau să le îngrop cu Tine pentru totdeauna“. Cuvioasa 

Parascheva se ridică plină de uşurare şi bucurie, era fericită că a putut atinge urmele Izbăvitorului. În cele din urmă 

îşi îndreptă paşii spre pustia Iordanului unde a vieţuit în aspre nevoinţe şi fierbinţi rugăciunii.  

 
Într-o noapte, pe când îşi făcea rugăciunea, un înger o îndemnă 

să pornească spre moşia părintească, unde se cade să-şi lase trupul 

pământului. După moartea părinţilor, împreună cu fratele său Eftimie 

(care mai târziu a ajuns Episcop), împărţi toată averea săracilor şi 

porni în pribegie. 

Era în ziua de 14 octombrie din anul Domnului 1050. Puterile o 

părăseau şi se simţea din ce în ce mai slăbită. Ajunsă la malul mării, se 

prăbuşi în apropierea unor corăbieri care încercară să o ajute, dar 

sufletul ei zbură la cer, iar trupul ei ostenit se odihni liniştit, scutit de 

toate frământările lumii acesteia. Corăbierii săpară o groapă la 

marginea mării şi aşezară între cântări sfinte trupul aceleia ce nu mai 

simţea necazurile şi chinurile pământeşti. Au trecut săptămâni şi luni 

şi Sfânta se odihnea la marginea mării, nimeni nu ştia de sfârşitul ei, 

de locul ei de odihnă. S-a întâmplat că un corăbier murind a fost 

îngropat lângă dânsa; trupul acestuia mirosea greu de mulţimea 

păcatelor şi locuitorii care treceau pe acolo se îngrozeau. Făcându-se 

săpături pentru dezgroparea acelui mort, s-a dat şi peste moaştele 

Sfintei, întregi şi neputrezite, împrăştiind o mireasmă duhovnicească. 

O femeie bolnavă ce se nimeri pe acolo, atingându-se de 

moaşte, se vindecă. Un copil ce orbise a fost adus la locul acela şi, 

atingându-se de trupul Sfintei, îşi recăpătă vederea. Vestea se duse în 

toate satele şi mulţi bolnavi alergau cu credinţă să-şi primească 

vindecarea. Cu mare cinste moaştele Cuvioasei Parascheva au fost 

aduse şi depuse în Biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopole.  

Pe vremea domnitorului Moldovei Vasile Lupu moaştele 

Cuvioasei Parascheva au fost aduse cu multă cinste (13 iunie 1641) şi 

aşezate în Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. Mai târziu, sfintele 

moaşte au fost strămutate în Catedrala Mitropoliei din Iaşi unde se 

găsesc şi astăzi, revărsând asupra noastră binefacerile ei de Cuvioasă 

şi Sfântă. 

Amintirea ei se serbează în fiecare an în ziua de 14 octombrie, 

fiind cunoscută în popor sub numele de “Sfânta Vineri sau Vinerea 

Mare“. Cu ale ei sfinte rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase ajută-ne şi 

pe noi, miluieşte-ne şi ne iartă păcatele noastre. Amin. 

 

 

 

Cu viaţa sa ne-a arătat 

Ca lumea-i plină de păcat 

Şi nimic nu a lăsat 

Să-i strice sufletul curat. 

 

A plecat din casa sa 

Şi-a ales o cale grea 

Prin pustiu a locuit 

Sufletul şi-a mulţumit. 

 

Dumnezeu privind răbdarea 

Ţi-a arătat îndurarea 

Cu iubire a luat 

Sufletul ei dedicat... 

 

 

Silvia VICOL 

 

TROPARUL SFINŢILOR ROMÂNI 
 

„Cuvântul  dumnezeiesc  pe pământul românesc au  

odrăslit, iar Biserica străbună cu Sfinţi au împodobit, vrednici 

luptători  s-au arătat Mucenicii  şi  Mărturisitorii ,care pentru 

Hristos viaţa şi-au jertfit, iar Cuvioşii   şi  Pustnicii  întru 

nevoinţe urmând calea Domnului ,chipuri îngereşti au 

dobândit, Arhiereii şi Preoţii neîncetat vestind Cuvântul 

Evangheliei  au mărturisit, iar binecredincioşii Voievozi 

Biserici au înălţat şi cu dreptslăvitorii creştini cu râvnă şi 

jertfelnicie credinţa ortodoxă şi ţara au apărat, toate cetele 

Sfinţilor împreună rugaţi pe milostivul Dumnezeu să 

mântuiască  sufletele noastre.” 
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Sunt convins că, la fel ca mie, vi s-a întâmplat să fiţi antrenat 
într-o discuţie pe subiectul „religiei adevărate”. Cine sunt cei care 
urmează CALEA cea dreaptă? Cine sunt cei care urmează ADEVĂRUL? 
Cine sunt, deci, cei care pot spera, astfel, la VIAŢA veşnică? Sau, cu alte 
cuvinte, cine sunt slujitorii vrednici ai lui Iisus Hristos? 

Nu discut aici despre celelalte mari religii ale omenirii: 
islamismul, budismul, etc. Superioritatea indiscutabilă a creştinismului 
asupra acestora rezultă din cel puţin două aspecte esenţiale: 

- naşterea din Fecioară, viaţa, moartea şi învierea 
Mântuitorului au fost prezise cu mai bine de 800 de ani înainte, astfel că 
lumea Îl aştepta; 

- Iisus Hristos a înviat, dovedind astfel, pe de o parte, că este 
deasupra vieţii şi a morţii iar, pe de altă parte, că viaţa veşnică nu este o 
abstracţiune, ci o realitate chiar palpabilă (vezi „cazul” lui Toma 
necredinciosul). 

Deci, revenind, la începutul acestor gânduri mă refeream la 
disputele dintre diversele culte creştine. Din păcate, azi, creştinismul 
este fragmentat în peste 11.000 (!!!) de orientări. Specific cultelor 
neoprotestante în contradicţii sau dispute pe marginea Adevărului este 
să te invite la lectura Bibliei: 

- „Nu aştepta de la cineva să-ţi arate calea cea dreaptă, de 
urmat dacă vrei îndreptare, ci, ia Biblia şi citeşte-o până când Dumnezeu 
îţi va releva adevărul.” Aşa te va învăţa majoritatea penticostalilor, 
baptiştilor, adventiştilor, cu care vei intra în astfel de discuţii. După care 
îţi vor recomanda şi câteva versete asupra cărora trebuie să te 
concentrezi cu prioritate. 

Bineînţeles că nu este rău să studiezi Sf. Scriptură. Pericolul apare 
atunci când o faci fără un îndrumător. Am scris „pericol” şi nu am 
exagerat deloc. Citind la întâmplare, aşteptând să înţelegem ceva de 
acolo, riscăm să ajungem la propriul nostru sistem de valori creştine, la 
propria noastră interpretare. Şi vom găsi şi argumente suficiente pentru 
susţinerea acestei noi interpretări. Ca să nu mai pun în discuţie 
posibilitatea ca acel sistem de valori să fie predefinit şi prin cercetarea 
Sf. Scripturi să se urmărească doar căutarea argumentaţiei necesare în 
acest sens. 

Aceasta a fost reţeta „ruperii” creştinismului în atâtea părţi. Un 
pastor adventist, J. Russel - după ce „a studiat mai atent” Biblia - a 
înfiinţat, în jurul anilor 1870, cultul „Martorii lui Iehova”. 

 
 

BOLOVANI şi PIETRICELE 
 

Pe acelaşi model, în anul 1901, un pastor baptist a devenit 
primul penticostal. Exemplele pot continua prin fărâmiţări chiar ale 
acestor nou înfiinţate culte neoprotestante. 

Nu mi-am propus, însă, să analizez acum cine este deţinătorul 
ADEVĂRULUI. Nici să stabilesc vinovaţi. Recunosc că nu am destul timp 
să-mi analizez propriile greşeli.  

Scopul principal era atenţionarea creştinilor asupra apariţiei 
unui nou „curent” în rândul celor care studiază Biblia de capul lor: al 
celor care cred că nu au nevoie de Biserică. Că te poţi mântui în afara 
Bisericii. Absolut greşit! Motivul: lipsa reperelor. Sfântul Apostol Pavel 
ne învaţă că nu trebuie să alergăm la întâmplare, ci după anumite reguli. 
(Epistola întâia către Corinteni) 

La ce te raportezi când îţi apreciezi starea spirituală în care te 
afli? Reduci totul la impresia pe care ţi-o impui prin meditaţie şi lectură?  

Reduci Biserica la nivelul subiectiv al individului? Apreciezi 
iertarea divină prin starea euforică de moment. Aţi trăit, desigur, stări 
sufleteşti contradictorii. Sunt convins că aţi avut sentimentul unei stări 
de împlinire  fără să se fi întâmplat ceva deosebit în viaţa dvs., precum 
sunt convins că s-a întâmplat şi invers, să trăiţi sentimente de 
neîmplinire fără a le putea găsi o explicaţie concretă. Care era, de fapt, 
adevărata situaţie în care vă aflaţi?  

Două vecine s-au dus împreună la spovedanie. Una dintre ele 
avea de mărturisit un păcat foarte greu, să presupunem, un avort. 
Cealaltă, era foarte liniştită. Nu avea   pe conştiinţă decât nişte 
„nimicuri”: cleveteli, bârfuliţe. Dar, spre uimirea ei, a primit de la 
duhovnic un canon „mai greu” decât a primit vecina sa. Furioasă, s-a 
întors la preot să-i ceară explicaţii. 

- Este simplu, a explicat preotul. Imaginează-ţi că vecina ta a 
mutat un bolovan foarte mare de la locul unde era şi l-a adus aici. Eu i-
am cerut să-l ducă înapoi. Dumneata, în schimb, tot de acolo ai 
împrăştiat până la mine un sac cu pietricele. Nu ţi-am cerut decât să le 
aduni.  

Iată că păcatele mici pot fi chiar mai periculoase decât cele mari 
pentru primul motiv că nu le conştientizăm. Putem sta liniştiţi, 
considerând că suntem veritabili „sfinţi”, iar în acest timp sufletul nostru 
să risipească pietricele pe care, o dată va trebui să le numărăm. 

 

Ioan Dorel ŞCHIOPU 
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Un copil care, auzind că milostenia este 

prima virtute pe care trebuie să-o posede un 

creştin, a zis: „Eu sunt sărac şi nu am ce dărui, 

cum să fac eu milostenie? Iată dacă a-şi avea şi 

eu mai mulţi bani, a-şi da cu dragă inimă, dar 

aşa…” La aceste cuvinte, mămica lui i-a 

răspuns: „Fiule, nu asta înseamnă milostenie, ci 

uite, de exemplu, ieri dimineaţă am văzut vecina 

pe drum, ajutând o bătrână ce se ostenea cu o 

legătură de lemne să le ducă până acasă; mai 

târziu, am zărit-o iarăşi, îndrumând un călător 

ce se rătăcise şi chiar dacă nu l-a putut ospăta, 

un sfat bun şi o cană de apă rece a găsit pentru 

el. Spre seară, când doi săteni se certau, ea a 

ieşit cu vorbe bune şi i-a împăcat. Acum vezi ce 

este milostenia? Chiar dacă nu ai bani să dai şi 

celorlalţi, nimic nu te împiedică să-i ajuţi cu 

ceea ce poţi, nu trebuie să dai din buzunar, ci 

din suflet. Sf. Ioan Gură de Aur spune: «Cu un 

bănuţ poţi cumpăra cerul, nu pentru că cerul 

ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este 

atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici un bănuţ, 

atunci dă un pahar cu apă rece.»” 

 

M I L O S T E N I A 
Sfântul Ioan cel Milostiv îi îndemna pe 

ucenicii săi spre facerea de milostenii cu 

următoarea istorioară…  

Pe la poarta unui om zgârcit trecu într-o zi 

un cerşetor şi ceru ceva de pomană. Acela nu se 

îndură să-l miluiască, dar, până la urmă, ca să scape 

de văicărelile lui, îi aruncă săracului o bucată de 

pâine.  

Peste noapte, bogatul avu un vis înfricoşător 

în care se văzu dus la Judecata de pe urmă. Pe un 

cântar cu două braţe erau puse păcatele sale (pe un 

braţ) şi faptele sale bune (pe celălalt braţ). Diavolii 

puneau o mulţime de păcate pe cântar, pe când 

braţul cu fapte bune era gol şi se ridica în sus. El nu 

făcuse nici o faptă vrednică de împărăţia lui 

Dumnezeu. O groază cumplită cuprinse în vis 

sufletul bogatului.  

Atunci se apropie de locul Judecăţii un înger 

cu bucăţica de pâine pe care o dăduse în ziua aceea 

cerşetorului. O aruncă pe braţul faptelor bune şi, 

iată, acela deveni mai greu decât braţul cu păcate. 

Atunci omul scăpă de osândă. Trezindu-se din 

somn, bogatul îşi dădu seama de înţelesul visului 

său. El se strădui de atunci ca prin milostenie să 

repare ceea ce până atunci îi stricase sufletul prin 

zgârcenie. 

 
Un bogătaş ajunse în rai. Primul lucru pe care l-a 

făcut, a fost acela de a da un tur prin piaţă unde 

cu uimire văzu că mărfurile erau vândute cu 

preţuri foarte scăzute. 

De îndată puse mâna pe portofel şi începu să 

comande cele mai frumoase lucruri pe care îi 

cădeau ochii.  

  Când trebui să plătească, întinse îngerului 

care vindea la tejghea un teanc mare de bancnote.

  Îngerul zâmbi şi spuse:  

- Îmi pare rău, dar aceşti bani aici nu au nici o 

valoare.  

- Cum aşa? întrebă cu mirare bogătaşul.  

- Aici sunt valabili doar banii care au fost dăruiţi 

pe pământ, răspunse îngerul… 

Să încercăm să nu uităm azi de comoara 

noastră din cer. 

 
 

Culese de Inst. Luminiţa VLĂDUŢ 

 

Despre nevoia de reper  
în viaţa creştinului 
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