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 "Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei mărturisi!" 
În tradiţia creştină sunt pomenite multe persoane sfinte care au fost pentru generaţii 

de-a rândul de creştini modele de eroism, de vitejie şi de mărturisire a credinţei chiar cu preţul 

vieţii. Martirii sunt eroii credinţei. Pe sângele lor s-a întărit Biserica lui Hristos în vremuri de 

grele încercări. Pe jertfa lor s-a întemeiat credinţa celor ce i-au cinstit cu evlavie, fiind un 

exemplu sfânt pentru toţi cei care s-au botezat întru Hristos Mântuitorul. Tradiţia cinstirii 

martirilor datează chiar dintru începuturile Bisericii creştine. Domnul Iisus S-a jertfit pentru a 

noastră mântuire, căci prin sacrificul Său pe Cruce s-a întemeiat Biserica. Martirii sunt cei care 

au dus mai departe, prin jertfa lor, amintirea Jertfei mântuitoare. În calendarul creştin, la 

mijlocul toamnei, ne străluceşte în amintirea tuturor chipul unui mare martir: Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie – unul dintre cei mai cunoscuţi şi cinstiţi martiri ai Bisericii. Un om care a 

arătat că mai de preţ decât poziţia socială, averile sau funcţiile pe care le poate dobândi un om 

în această viaţă,  este credinţa în Dumnezeu, râvna pentru viaţa veşnică în comuniune cu 

Dumnezeu. Iar Sfântul Dimitrie a arătat aceasta din plin.  

Numele său îndeamnă la respect, cinstire şi la urmarea exemplului său extraordinar. 

Sfântul Dimitrie s-a născut şi a trăit în cetatea Tesalonic (Grecia) pe la sfârşitul secolului al III-

lea -  începutul celui de-al IV-lea, în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284-

305) – cunoscuţi în istorie mai ales pentru sângerosele persecuţii pe care le-au declanşat 

împotriva creştinilor, în care vedeau un mare pericol pentru stabilitatea imperiului.  

Chiar dacă timpul a dovedit că se înşelau, căci creştinii erau cetăţeni model, oameni de o mare probitate morală, cu o viaţă 

clădită pe principii religios-morale creştine pe care le respectau cu convingere, persecutorii i-au asuprit cu o ură greu de înţeles. Ultima 

perioadă dinaintea Edictului de la Milano, prin care Constantin cel Mare a pus capăt persecuţiilor nedrepte, a fost una extrem de 

sângeroasă. Mii de creştini au suferit moarte martirică doar pentru „vina” de a fi mărturisit credinţa în Hristos. Şi Sfântul Dimitrie a fost 

unul dintre aceştia. S-a născut într-o familie aleasă, a unui mare dregător din Tesalonic şi a primit o educaţie aleasă. Credinţa creştină a 

primit-o în familia sa, crescând în respectul faţă de cele sfinte şi faţă de semeni, în iubirea învăţăturilor creştine şi a virtuţilor pe care 

Mântuitorul ne îndeamnă să le urmăm cu credinţă.  

A ajuns un tânăr înţelept, un model pentru mulţi tineri din vremea sa, pentru calităţile sufleteşti cu care îşi împodobise viaţa. Pe 

plan social el a urcat în poziţii înalte, tocmai datorită calităţilor sale deosebite, pentru care se făcuse admirat şi preţuit de către cei din 

Tesalonic. Se ştie despre Sfântul Dimitrie că a ajuns să fie o importantă căpetenie militară în Tesalonic, remarcat pentru seriozitatea şi 

vitejia sa. Faptul că era creştin avea să fie adus la cunoştinţa împăratului Maximian de unii binevoitori, lucru ce a stârnit mânia acestuia. 

În timpul persecuţiilor, proba de credinţă faţă de împărat era să îi fie aduse jertfe la templu, ca unul ce se socotea zeu în viaţă. Cei care 

refuzau să jertfească pentru împărat, erau socotiţi nişte trădători, nesupuşi împăratului, oameni periculoşi pentru ordinea din Imperiul 

Roman. [continuare în pagina 2] 
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“Ceea ce ne călăuzeşte spre virtute este sentimentul de ruşine – glasul lui Dumnezeu din noi”  Savatie Baştovoi  

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudam noi toți, iubitorii de praznic, care ne 
acoperim cu aripile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim; unuia grăind: Bucură-te, 

slujitorule al Legii, iar altuia zicând: Bucură-te, îngere al darului! 

SFÂNTUL DUMITRU 
IZVORÂTORUL DE MIR  30 NOV. 
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Sinaxar 8 Noiembrie 

În această lună, în ziua a opta, pomenirea Soborului Sf. Arhangheli 

Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri celor fără de trup 
 

 
 
Mihail, preaîncuviinţatul mai-marele peste cetele puterilor celor fără de trup, şi în 

Legea Veche şi în cea Nouă a arătat ce este harul Evangheliei, şi arată multe faceri de bine 

neamului omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre, înălţându-se 

s-a mândrit împotriva Ziditorului său şi a zis: "Pune-voi scaunul meu deasupra norilor" şi 

lăudându-se că "voi fi asemenea cu Cel înalt", a căzut din cinstea de arhanghel, precum 

grăieşte Domnul ("Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer căzând"). Asemenea cu el 

şi ceata ce era sub el, înălţându-se, a căzut. Acest de-a-pururea lăudat, păzind ca o slugă 

credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă spre neamul nostru, a fost 

rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele înţelegătoare. Că 

văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: "Să luăm aminte: Lăudat-au 

cu glas pe Domnul tuturor", ca şi cum ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce 

au pătimit cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric.  

Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul îngerilor, adică luarea 

aminte şi înţelegere şi unire. Acesta dar, marele folositor şi de bine-făcător mântuirii 

noastre, înmulţind şi întinzând spre mulţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi 

văzându-se. Că s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatu-

s-a lui Iacov când fugea de fratele său. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se 

izbăveau şi au scăpat de robia şi de chinul egiptenilor. Arătatu-s-a lui Valaam, când 

mergea să blesteme pe Israel. Şi către Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: "Eu, 

Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit". Acesta a cufundat de tot şi râurile ce se 

revărsaseră de păgâni asupra aghesmei şi a locaşului de închinare. Se află şi altele multe 

ce se spun despre el în Sfânta Scriptură. Pentru aceasta şi noi, având pe acesta ajutor şi 

păzitor vieţii noastre, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic. Împreună cu Sfântul 

Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi pe prea frumosul şi prea veselitorul Arhanghel 

Gavriil. Pentru că şi acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea 

Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, 

când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: 

"Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia" (Daniil. 8, 16). Şi 

iarăşi acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică 

după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. "Şi iată, zice Gavriil, bărbatul 

pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei 

de seară. Şi m-a făcut să înţeleg şi celelalte" (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a 

binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui 

Ioachim şi Annei că au să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.  

Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului 

tămâierii, că va naşte pe marele Ioan înaintemergătorul. Acesta a hrănit şi pe pururea 

Fecioara Maria doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească. Acesta 

însuşi, şi cine se îndoieşte? a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naşte de la Duhul 

Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic 

mulţi, şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Mariam, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa 

este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat şi pastorilor şi le-a binevestit, că S-a născut 

Hristos Mântuitorul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul şi pe Mama lui şi să 

fugă în Egipt. Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel. Mulţi însă 

din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost şi 

îngerul cel îmbrăcat în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe 

uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care 

a binevestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să spunem mai cuprinzător, 

dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din 

început până în sfârşit.  

Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăznuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul 
Mihail, şi cheamă harul şi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul şi rugăciunile lor, şi în 
veacul de acum să aflăm scăpare de rele, şi în cel ce va să fie să ne învrednicim de bucuria 
cerească şi de împărăţie. Amin. 

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin. 
 

 

 

SFÂNTUL DUMITRU  

 IZVORÂTORUL DE MIR 
[continuare din pagina 1] 

Martiriul Sfântului Dimitrie avea să se petreacă atunci când însuşi 

împăratul a trecut prin Tesalonic. În semn de omagiu şi supunere, toate căpeteniile i 

s-au închinat şi i-au adus jertfă la templu, ca unui zeu pe pământ. Dimitrie a refuzat 

categoric acest lucru, ceea ce l-a mâniat rău pe Maximian. La porunca sa a fost 

aruncat în temniţă, în speranţa că se va căi şi va renunţa la credinţa creştină. Ştia că 

în faţa pericolului morţii, mulţi oameni cedează şi fac compromisuri.  Nu ştia însă 

ce fel de om era Dimitrie şi cât de mult însemna pentru el credinţa în Hristos – 

Adevăratul Împărat al acestei lumi. Nu deşertăciunile acestei vieţi trecătoare erau 

mai importante pentru el, ci viaţa veşnică cu Hristos!  De aceea a fost gata să 

renunţe la toate acestea şi chiar la viaţă, rămânând întru toate credincios Domnului. 

Un act de mare eroism spiritual!     

  
Biserica Sf. Dimitrie - Tesalonic 

Pentru a-i înfricoşa până şi pe cei mai curajoşi dintre creştini, 

împăratul a organizat un spectacol sângeros în mijlocul Tesalonicului, punându-i pe 

creştinii pe care îi prinsese să se lupte cu un soldat fioros pe nume Lie, un om de 

statura lui Goliat din Biblie. Mulţi creştini au fost omorâţi de crudul soldat. Unul 

dintre aceştia, pe nume Nestor, a mers la temniţa unde era închis Dimitrie, cerându-

i să se roage pentru el, căci se va lupta cu fiorosul Lie. I-a cerut binecuvântarea 

celui ce pătimea pentru Hristos, pentru că recunoştea că este un om sfânt, un om al 

lui Dumnezeu. Dimitrie i-a zis doar atât: „Şi pe Lie vei birui şi pe Hristos îl vei 

mărturisi!” . Precum David odinioară, şi Nestor avea să-l biruiască pe Lie, spre 

uimirea tuturor. Împăratul s-a înfuriat când a auzit că Dimitrie este cel ce l-a 

îndemnat pe Nestor şi l-a încurajat prin binecuvântarea sa. Tânărului Nestor i s-a 

tăiat capul, iar Dimitrie a fost omorât, soldaţii străpungându-i trupul cu suliţele. 

Amândoi şi-au dat viaţa ca nişte martiri, ca nişte viteji ai lui Hristos.  Trupul lui 

Dimitrie a fost luat şi îngropat cu multă cinste de către creştini, aşa cum se cuvenea 

unui erou ca el. Cu timpul, din mormântul său au început să curgă picuri de mir 

frumos mirositor, prin care s-au săvârşit multe minuni şi vindecări, aşa cum 

Dumnezeu lasă multe semne pentru adeverirea aleşilor Săi. De aceea Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie mai este cunoscut şi ca Izvorâtorul de mir. Trupul său a stat mai 

mulţi ani într-o catacombă din Tesalonic, desupra căreia un anume dregător Leontie 

avea să construiască în anii libertăţii creştinismului o biserică mare şi încăpătoare, 

în care moaştele Sfântului au fost aşezate cu multă cinstire.  

Şi astăzi se poate vizita catacomba în care a fost aşezat pentru prima 

oară trupul Sfântului Dimitrie, pe care tesalonicenii l-au socotit mereu ca un 

ocrotitor sfânt. Nici tânărul Mucenic Nestor nu a fost uitat. El este pomenit de 

Biserică a doua zi după Sfântul Dimitrie, pe 27 octombrie.  

 
Racla cu moaştele Sf. Dimitrie 

Sfântul Dimitrie (sau Dumitru) este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi la 

poporul român. Exemplul său de curaj şi credinţă a fost cinstit din plin de evlavia 

strămoşilor noştri. Multe biserici s-au ridicat în cinstea sa. Mulţi oameni îi poartă 

numele. Sunt multe obiceiuri legate de sărbătoarea sa. În tradiţia folclorică 

românească, acest Sfânt e numit şi Sânmedru, iar praznicul lui desparte vara 

păstorească de iarna păstorească. În tradiţia populară Sfântul Dumitru şi Sfântul 

Gheorghe sunt fraţi, iar după cum s-au înţeles, Sfântul Dumitru trebuie să 

desfrunzească acum pădurile şi să-i cheme pe toţi la sărbătoarea recoltei, obicei 

păstrat până azi în multe zone ale ţării noastre. 

http://www.acsemn.com/
mailto:zgirceasandu@yahoo.com
http://www.luminadinlumina.wordpress.com/
http://www.google.ro/imgres?q=sf+arhangheli+mihail+si+gavril&num=10&hl=ro&biw=1143&bih=606&tbm=isch&tbnid=aduDJb4e9l-jvM:&imgrefurl=http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/Sarbatoarea_Sfintilor_Arhangheli_Mihail_si_Gavriil_0_368363298.html&docid=4si3QWZcMJgCTM&imgurl=http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20101108_0123/4.jpg&w=455&h=280&ei=hi-fUIvRBrPI0AW7_YCgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=808&vpy=110&dur=4562&hovh=176&hovw=286&tx=239&ty=128&sig=100424306350425037679&page=1&tbnh=103&tbnw=167&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:14,s:0,i:111
http://oradereligie.files.wordpress.com/2008/10/tesalonic-bissfdimitrie.jpg
http://oradereligie.files.wordpress.com/2008/10/moastele-sfmcdimitrie.jpg


 

 

 

  

● 

Vasile Voiculescu  
 

 
 
(n. 27 noiembrie 1884,  
Pârscov, Buzău, 
 - d. 26  aprilie 1963, București) 
 

- medic, poet, prozator și 
 dramaturg român. 

● 
Lirica sa din perioada interbelică se 

distinge prin puternice accente religioase, 
generate de convingerea că există 

Dumnezeu. Înclinaţia spre teluric și 
elementar, spre sentimentul religios, este 

transpusă în simboluri și alegorii. Apar 
treptat semnele expresionismului: 

tumultul vieţii pulsând în vegetaţia din 
jur, sufletul devine spaţiul unor 

frământări ca în pragul apocalipsului. 
Temele religioase preferate sunt 

Nașterea, venirea Magilor, moartea 
Mântuitorului. În volumul Poeme cu 

îngeri sunt foarte multe prezenţe 
angelice, întreg universul poetic e cuprins 

de această hierofanie. 

● 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crucea - Jug 
 
Tu, Cruce, dulce jug al lui Hristos, 
De Tine-n veci acuma nu mai fug, 
Adânc cerbicea inimi-mi plec jos 
Şi sub povara Ta cereasca mă înjug. 
 
Stau să mă mâne Domnul unde-o vrea  
Cu biciul Său de Duh atât de drag;  
Şi nici o muncă nu-mi mai pare grea  
Când ştiu că brazda mântuirii trag. 
 
Sihastrul 
 
Sălaşul lui pe râpile surpate 
Este demult un orb cotlon de mină 
Cu beznele de-a pururi îngheţate 
Sihastrul arde-ades ca o lumină. 
 
La răsărit el face o-nchinăciune 
Cu ochii închişi pe radiosu-i vis 
Şi intră încet smerit în rugăciune 
Ca în pridvorul cerului deschis.  
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Stă sufletul fără iubire 
 
Stă sufletul fără iubire, ca o fântână părăsită, 
C-un pic de apă-n fund, sălcie, sub năruirea de pereţi ... 
Stă-n marginea de drum fântâna netrebnică şi oropsită, 
Căci nimeni n-o mai cercetează; găleata-i spânzură, dogită 
Şi-n ghizdurile putrezite cresc brusturi şi-nfloresc bureţi. 
 
Stă sufletul fără iubire, pustiu, ca mărul fără roade, 
Părăginit într-o livadă şi plin de lacome omizi, 
Ce-l năpădesc în primăvară ş toată frunza încet o roade 
Şi toata floarea, otrăvită, se scutură curând şi cade, 
Lăsându-i crengile uscate ca nişte sterpe pălămizi. 
 
Stă sufletul fără iubire cum stă o vatră ruinată, 
Ca un cuptor surpat de vremuri, fără de vad şi fără foc, 
La care nimeni nu duce aluatul proaspăt în covată 
Să-l rumenească pe-ndelete dogoarea jarului, uscată, 
Şi să-l prefacă-n dulci azimi, mirositoare, ce se coc. 
 
In gradina Ghetsimani 
 
Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul… 
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna. 
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul 
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna. 
 
O mâna ne-ndurată, ţinând grozava cupă, 
Se coboară-miindu-l şi i-o ducea la gură… 
Şi-o sete uriaşă stă sufletul să-i rupă… 
Dar nu voia s-atingă infama băutură. 
 
În apa ei verzuie jucau sterlici de miere 
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă… 
Dar fălcile-nclestându-şi, cu ultima putere 
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă! 
 
Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii, 
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă… 
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii 
Şi uliii de seară dau roate după pradă. 

 
  

POEZIE CREȘTINĂ 
de Vasile Voiculescu 

 

 

Era un om învăţat să fure, 
măcar de-ar fi fost sărac. Da de 
unde ! Era om gospodar, avea 
femeie bună, credincioasă şi 
copii; avea boi, avea oi, cai, porci, 
vite, pasări, pământ, livezi, vii, 
dar a fost crescut rău la părinţii 
lui, că nu era sătul până nu 
mânca ceva de furat. Omul 
acesta de multe ori avea discuţii 
cu soţia lui. Soţia lui bună îi 
spunea: 

- Mai, omule, ulciorul nu 
merge de multe ori la apă. Căci îi 
ruşine în sat, dacă te-o prinde pe 
tine că furi; toţi or să te judece 
pe tine de ce ai furat, că ai tot ce-
ţi trebuie. De ce furi, mă ? 

- Femeie, eu nu pot. Până n-oi 
mai lua eu de la cutare boier, de 
la cutare om, de la cutare 
proprietar! 

Odată era în luna lui iulie, 
luna era plină pe cer şi era senin 
ca ziua. 

Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii 
 

El venise din ţarină şi a văzut 
lanurile pline de clăi de grâu. Ce s-a 
gândit el? "Ce bine ar fi să aduc eu o 
căruţă de grâu din acesta la mine ", 
că era grâu frumos. A pregătit căruţa 
şi caii, şi-n puterea nopţii, când 
doarme şi pasărea - cum zice ţăranul 
-, a luat o copiliţă numai de trei-patru 
ani cu el. Copilei îi plăcea să meargă 
cu tată-sau cu căruţa totdeauna. 

- Tătăică, mă iei cu căruţa? 
- Te iau! Da', mă-sa a zis: - Stai 

acasă! 
- Nu ! şi a început a plânge copila. 
- Dă-i drumul ! Copila vrea să 

audă cum merg caii, s-o plimbe tată-
său cu căruţa. Dar a fost o pronie 
dumnezeiasca aceasta şi purtare de 
grija a lui Dumnezeu. A venit omul 
acela la furat snopi în ţarină. Un lan 
de grâu era lângă o pădure mare şi 
un drum de ţarină pe marginea 
pădurii. El a tras caii cu oiştea pe 
unde trebuia să iasă de pe lan. 

Copiliţa a rămas la căruţă. Era 
lună, senin şi se vedea bine la mare 
distanţă. Şi s-a dus pe lan omul ăsta, 
de meserie hoţ din copilărie, şi a 
început să se uite în toate părţile; şi 
la stânga; şi la dreapta şi înainte şi 
înapoi. Se uita aşa. De ce se uita ? Ca 
nu cumva să fie vreun paznic pe lan. 

În acest timp copiliţa se uita de la 

căruţă cum taică-său se uită în toate 
părţile, şi încolo, şi încolo şi se 
minuna ea în mintea ei - copii naivi -, 
de ce se uita taică-său aşa? 

După ce s-a încredinţat el că nu 
este nimeni şi nu-l vede nimeni, a 
luat câţiva snopi de grâu şi a venit la 
căruţă. Copiliţa, prin care a vorbit 
Duhul Sfânt, întreabă pe taică-său: 

- Tătăică, mata ai uitat ceva ! 
- Dragul tatei, dar ce-am uitat ? 
- Mata ai uitat ceva! Te-ai uitat 

în toate părţile dar ai uitat să te uiţi 
şi în sus! 

- Cum ai zis? 
- Mata în sus de ce nu te-ai uitat 

? Dar copila n-a zis să-l mustre pe 
tatăl ei. Ea a crezut că poate aşa-i 
bine, dacă se uită în toate părţile, să 
se uite şi în sus. Dar l-a costat pe om 
foarte mult. 

- Cum, cum ai zis? 
- Tătăică , eu am crezut că 

trebuie să te uiţi şi în sus! Şi atât l-a 
certat frica lui Dumnezeu pe om, că a 
luat snopii înapoi, s-a dus şi a făcut 
claia; a venit, a întors caii, a pus 
zăbala la cai, a pus copiliţa în căruţa 
şi cu căruţa goală, s-a întors acasă. 

Când vine acasă, femeia ştia că 
nu vine niciodată cu golul: 
- Mai omule, dar ce-ai păţit? Ce-ai 
păţit? 
 

- Femeie, câte zile voi avea nu 
mai fur! 
- Ce-ai păţit? Bine ţi-a făcut! Te-a 
prins ! Ea credea că l-a prins. Te-
a prins? Ti-am spus eu ţie. Aşa, 
gospodar la furat! 
- Mai femeie, nu m-o prins 
nimeni. 
- Dar ce-ai păţit? El arată copiliţa 
şi zice: - Din cauza copilei. 
- Dar ce ti-a făcut copila? 
- Din cauza ei nu mai fur în 
veacul veacului. Căci a vorbit 
Duhul Sfânt prin gura ei. 
 

(Ne vorbeşte părintele 
Cleopa -vol. 1) 
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, 
VĂZUTĂ DIN PERSPECTIVA ORTODOXĂ

 
Pr. Mănăsuc Zgîrcea 

 

 
 Deprimarea începe de cele mai multe ori din pricina problemelor de viaţă. 

Omul devine prost dispus, nimic nu-l mai bucură, totul îl scoate din sărite, cade în 

deznădejde, tot ce îl înconjoară i se înfăţişează într-o lumină întunecată. O parte 

însemnată a stărilor depresive sunt urmare a modului păcătos de viaţă şi are la 

baza sa duhovnicească o stare psihopatologică dezvoltată în urma patimilor. Ştiinţa 

cunoaşte multe despre apariţia tulburărilor depresive, dar între savanţi nu sunt 

acceptate discuţiile despre păcat, în timp ce tocmai acesta este cauza multor forme 

de depresie, lucru despre care dau mărturie Sfinţii Părinţi şi întreaga experienţă 

ascetică. 

Citim în Sfânta Scriptură despre depresiile lui Saul, care proveneau de la 

un duh viclean (I Regi 16, 14-15). Evanghelia este de acord că diavolul este 

izvorul deprimării şi scrie: "diavolul întristării…ia şi usucă orice bucurie a 

sufletului" (Filocalia I, pg 50-51). 

Sfântul Casian întareşte faptul că există un diavol al deprimării şi ne 

îndeamnă să luptăm împotriva lui zicând: "O importantă nevoinţă este de a ne 

împotrivi diavolului deprimării" (Filocalia I, pg 74-76). Toţi părinţii ortodoxi sunt 

de acord în această privinţă, însă Ortodoxia nu se opreşte la astfel de observaţii , ci 

cercetează cum primeşte omul influenţa pricinuitorului bolii, a diavolului, şi cum 

reacţionează.        

 O altă cauză a deprimării care îl duce pe om sub influenţa diavolului este 

şi sentimentul de vinovăţie sau mustrarea conştiinţei, care apare din pricina 

greşelilor şi a păcatelor săvârşite şi din lipsa unei corecte acţiuni care să le 

îndepărteze, a căinţei şi a Spovedaniei. O astfel de stare poate duce chiar la 

sinucidere, cunoscut fiind cazul lui Iuda, care din pricina că nu se lăsase copleşit 

de sentimentele de vinovăţie s-a lăsat împins până la sinucidere. 

Sfântul Ioan Scărarul vorbeşte despre deprimare ca urmare a 

simţământului de vinovăţie: deprimarea izvorăşte din îngreunarea conştiinţei, 

cauzată de mulţimea păcatelor; omul trăieşte într-o mâhnire de nesuportat. Omul 

are sentimentul că se scufundă în adâncul disperării. Nu numai sentimentul 

vinovăţiei şi mustrările conştiinţei sunt cele care provoacă deprimarea. Mai există 

şi alte cauze, iar egoismul omului este de o mare importanţă, adică mândria şi 

îngâmfarea poate provoca, după Sfântul Ioan Scărarul, o deprimare greu de 

depăşit. 

O altă cauză foarte serioasă a deprimării este viaţa comodă, viaţa trăită 

pentru plăceri. Oricât ar părea de exagerat la prima vedere, învăţătura ortodoxă a 

Bisericii postitoare şi nevoitoare stăruie şi spune prin gura de aur a Sfântului Ioan 

că viaţa trăită în senzualitate şi plăceri îl duce pe "om la deprimare". Acelaşi sfânt 

ne vorbeşte de lipsa unei ocupaţii, lipsa preocupărilor, lenea, ca şi cauză a 

deprimării. Vechiul Testament scrie: "şi au fericit pe cei ce au murit în vremi 

străvechi mai mult decât pe cei vii care sunt acum în viaţă. Iar mai nefericit şi 

decât unii, şi decât alţii este cel ce n-a venit pe lume, cel care n-a văzut faptele cele 

rele care se săvârşesc sub soare" (Ecclesiast 4, 2-3).    

   Melancolia şi tristeţea este o altă cauză a deprimării. 

Psalmul 41 spune:"făcutu-mi-s-au lacrimile mele pârâie ziua şi noaptea… Pentru 

ce eşti mâhnit suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi?… Pentru ce umbli mâhnit 

când mă necăjeşte vrăjmaşul meu? Când se sfărâmau oasele mele mă ocărau 

asupritorii mei" (Psalm 41, 3-13).Această mâhnire este distrugătoare pentru 

sănătatea omului şi chiar citim în Vechiul Testament minunata pildă: "precum 

molia strică hainele şi cariul strică lemnul, aşa strică mâhnirea omului" (Pilde 25, 

200).   "Omul deprimat monologhează în Psalmul 101, zicând 

:“asemănatu-m-am cu pelicanul din pustiu; ajuns-am ca bufniţa în dărâmături, 

privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş” (Psalm 101, 7, 8)" 

(Arhimandritul Spiridinus Logothetis, "Deprimarea şi tămăduirea ei în învăţătura 

Bisericii", trad. Pr. Şerban Tica, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, pg. 16).Frica 

este şi ea o cauză a deprimării, căci frica de relele ce pot veni asupra oamenilor 

duce la o moleşeală a sufletului.       

  Ecclesiastul în Sfânta Scriptură scrie despre omul care suferă de 

insomnie: "nici ziua, nici noaptea ochii lui nu văd somnul" (Ecclesiast 8, 

16).Ortodoxia consideră deprimarea ca o boală a sufletului, dar şi a inimii, care 

este centrul sufletului. "Deznădejdea este marea bucurie a diavolului, scrie 

adeseori Sfântul Varsanufie în lucrările sale… este putere satanicească, suflare 

drăcească şi gând otrăvit ce-l vatămă pe cel nechibzuit. Cel ce deznădăjduieşte 

săvârşeşte acelaşi rău faţă de sine ca şi cel ce se sinucide căci deznădejdea ucide 

râvna şi voiciunea sufletului aruncându-l întru întristare de moarte şi lâncezeală. 

Acest şiretlic al celui viclean robeşte doar pe cel neştiutor, ce nu pricepe bine firea 

lui Hristos şi nesfârşita Lui bunătate" 

Sfântul Ioan Gură de Aur descrie deprimarea ca fiind "o cumplită cameră 

de tortură a sufletelor, o durere nespusă şi o pedeapsă mai amară decât orice 

pedeapsă. Pentru că ea imită un vierme veninos care atacă nu numai trupul, ci şi 

sufletul, şi e o molie care roade nu numai oasele, ci şi gândirea şi un călău 

perpetuu care nu sfâşie doar coastele ci vatămă şi puterea sufletului, o noapte 

necontenită, şi un întuneric neluminos, o furtună şi o vijelie, un incendiu nevăzut 

care arde mai năprasnic decât orice flacără, un război fără armistiţiu, o boală care 

umbreşte pentru mulţi cele văzute; fiindcă pentru cei aflaţi într-o asemenea 

dispoziţie soarele şi natura transparentă a aerului par a-i tulbura şi imită în miezul 

zilei o noapte adâncă. Sufletul deprimat îşi închipuie că e noapte în însuşi 

momentul cel mai luminos al zilei.  

Familia creştină 
în lumina Sfintei Scripturi 

 

A scrie sau a vorbi deschis despre familie în zilele noastre reprezintă un act 

de curaj. Şi spun acest lucru cu toată convingerea, mai ales când asistăm acum, 

poate mai accentuat ca niciodată, la asediul pe care societatea secularizată îl 

îndreaptă împotriva ei. Asistăm stupefiaţi la un act de devorare: societatea îşi 

macină propriile celule (familiile, ca structură centrală) la fel cum în decadenta 

mitologie a antichităţii titanul Chronos îşi devora proprii copii. 

În timpurile de azi, dacă a fi creştin reprezintă în ochii unora un lucru desuet 

şi inutil, a avea sau a aparţine unei familii creştine şi cu frică de Dumnezeu devine 

un act de anormalitate. Divorţul, lipsa modelelor şi a unei autorităţi, absenteismul 

părinţilor, avorturile, presiunile de tip financiar sunt doar câteva dintre valurile ce 

izbesc constant şi încăpăţânat familia creştină. 

La toate aceste provocări adevăraţii fii ai Bisericii se simt datori să ia 

atitudine. A răspunde cu acelaşi cinism nu e nicidecum o soluţie. A fi pasiv nu face 

decât să întărească ideea celorlalţi că religia creştină e ceva învechit şi retrograd. O 

atitudine echilibrată, dar fermă ar putea fi calea de aur despre care citim în scrierile 

Sfinţilor Părinţi. Iar un prim pas – în afară de exemplul personal al vieţii – ar fi 

reafirmarea pe baza textelor Sfintei Scripturi a importanţei, semnificaţiei şi 

scopurilor pe care familia creştină trebuie să le aibă în mijlocul cetăţenilor 

globalizaţi ai secolului XXI. Aşadar o aducere în prim-plan a învăţăturilor şi 

principiilor biblice ar putea fi probabil cea mai bună speranţă de azi pentru 

însănătoşirea şi păstrarea familiei creştine de mâine. 

 

Familia este de origine divină 
Oricât ne-ar face sau nu plăcere, ideea primei familii n-a aparţinut omului, ci 

lui Dumnezeu. Şi asta deoarece El a dorit ca şi oamenii să împărtăşească – într-o 

mai mică şi imperfectă măsură – din dragostea divină ce dă sens eternităţii. 

Iar ca să poată trăi o astfel de dragoste, Dumnezeu l-a făcut pe om după 

chipul Său: Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea 

Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate 

vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!" Şi a făcut Dumnezeu pe om după 

chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie (Facere 

1:26-27).De asemenea, omul a primit suflare de viaţă divină, direct de la 

Dumnezeu: Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a 

suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie (Facere 2:7). O fiinţă 

vie, creată după chipul Creatorului presupune şi sentimente şi împărtăşirea lor cu 

cineva pe măsură. De accea Dumnezeu a zis Nu este bine să fie omul singur; să-i 

facem ajutor potrivit pentru el (Facere 2:18). 

Iar ajutorul potrivit a fost luat fiinţial din Adam: Atunci a adus Domnul 

Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din 
coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul 

Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam (Facere 2:21-22). Aşadar Eva nu a fost 

adusă exterior în existenţa primului om, iar Dumnezeu a făcut acest lucru pentru a 

arăta că atât bărbatul cât şi femeiea sunt făcuţi unul pentru altul şi împărtăşesc 

aceleaşi sentimente nobile, sub binecuvântarea lui Creatorului lor. 
[continuare în pagina 6] 
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Fiindcă întunericul nopţii nu e aşa cum e noaptea deprimării care 

vine nu potrivit legii firii, ci se încheagă potrivit întunecării gândurilor. Este 

înfricoşătoare şi insuportabilă, are faţa mare, mai crudă decât orice tiran, nu 

cedează repede celor ce încearcă să o destrăme, ci de multe ori ţine sufletul 

cucerit de ea mai puternic decât diamantul, atunci când el nu e deprins în 

multă iubire de înţelepciune". 

 

Pr. Mănăsuc Zgîrcea 

 
(Din  lucrarea de disertaţie : “Ortodoxia şi culturile desfrâului. Profilaxia 

pastorală, tratamentul şi consilierea spirituală într-o societate a “carnalului” 

.Alba Iulia 2010) 

 



 

  
Cercetătorul J.D.G. Dunn consideră această expresie ca referindu-se la 

anumite superstiţii de natură populară, la anumite speculaţii filozofice 

nesistematice existente în popor, având o conexiune directă cu religiile de 

mistere de la Delphi. După Jamieson, ”deşarta înşelăciune” forma în 

concepţia Sf. Apostol Pavel germenii gnosticismului, în gradul de dezvoltare 

în care se regăsea în acea perioadă. 

Erezia colosenilor includea printre altele, filozofia, tradiţii omeneşti, 

”ştiinţele vremii” şi gândirea telurică. Ceea ce face Sf. Pavel este să le atragă 

atenţia asupra pericolului unei astfel de amalgam de concepţii care nu ajută 

cu nimic sufletul pentru mântuire şi neagă Evaghelia lui Iisus Hristos, 

deoarece nu erau în spiritul învăţăturii sale. ”Filozofia deşartă a colosenilor 

promitea mult, dar deoarece era o învăţătură omenească, nu oferea nimic. 

Accentul este pus de Sf. Pavel pe cuvântul ”oameni”, de unde deducem că 

respingea categoric orice învăţătură strict omenească, nedospită în lumina 

harului dumnezeiesc. 

Este  posibil  ca  locuitorii  din  Colose,  să  fi  înţeles  prin  termenul  

”filozofie”,  orice învăţătură elementară despre elementele universului. 

Credinţa în ”elementele” ce stau la baza universului constituia unul dintre 

pilonii gnosticismului. Prin urmare era firesc ca Sf. Pavel să critice aceste 

învăţături îndepărtate de spiritul hristic. În cadrul acestor ”învăţături 

elementare despre univers” intra orice viziune despre lume adânc 

înrădăcinată în conştiinţa elenistică. Se poate adopta şi o a doua interpretare 

care după cercetătorul R.G. Bratcher s-ar referi la ”spiritele cosmice”. 

Punând accentul pe lucrurile care sunt întru Hristos, Sf. Pavel atrage atenţia 

că toate învăţăturile care vin de la spirite cosmice şi tradiţii pur omeneşti, nu 

sunt de la Hristos. 

Trebuie amintit faptul că Sf. Apostol Pavel îi atenţionează pe coloseni 

că aceste ”filozofii deşarte” au capacitatea de a ”fura” minţile oamenilor şi 

de a-i îndepărta de la scopul vieţii. Utilizarea de către Sf. Apostol Pavel a 

verbului ” a fura” este surpinzătoare şi grăieşte în mod viu despre caracterul 

seducător al acelor filozofii. Mintea omului fiind avidă de cunoaştere poate fi 

uşor atrasă spre cele mai noi descoperiri, chiar dacă acestea nu îl pot mântui 

pe om. Am făcut referire şi am analizat diferitele interpretări ale pasajului de 

la Col. 2:8 pentru a înţelege mai bine care era statutul filozofiei elenistice la 

interferenţa cu noua religie creştină, aşa cum le vedea Sf. Apostol Pavel. 

Acest lucru va fi urmat în cele ce urmează de prezentarea caracteristicilor 

esenţiale ale curentelor filozofice la care Sf. Pavel face referire. 

 

Gnosticismul. 

 

Gnosticismul îşi găseşte punctul de plecare în filozofia dualistă a lui 

Platon ce a fost dominantă în spiritul elenist, şi continuă să mai aibă 

ramificaţii chiar până în zilele noastre. Fiind o evoluţie firească a 

dualismului, gnosticismul îşi găseşte expresia filozofică în distincţia absolută 

între spirit şi materie, având tendinţa de a privi sufletul într-o aură extrem de 

pozitivă, iar materia fiind pusă sub semnul negativităţii absolute. Tocmai de 

aceea gnosticismul a fost aprig combătut de către creştini, fiind străin de 

spiritul creştin care vede în creaţie, deci implicit în materia universului o 

binecuvântare de laDumnezeu. Pe de o parte materia nu este rea în sine, 

Creatorul realizând la creaţie că întreaga lume materială era bună (Gen. 

1:31). Pe de cealaltă parte consecinţele răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu 

afectează nu doar arealul spiritual, cât şi lumea materială. Sf. Apostol Pavel 

întăreşte această distincţie afirmând că cele mai mari păcate provin din 

suflet, şi nu materia în sine este rea (Ef. 6:12). Sfânta Scriptură în ansamblul 

ei, şi odată cu aceasta întreaga gândire iudaică este străină de această 

distincţie făcută de filozofia gnostică, dinamismul iudaic văzând lumea mai 

puţin în termenii unei substanţe statice, ci mai degrabă ca o constantă 

mişcare a Providenţei divine care se foloseşte de materie în acelaşi mod în 

care utilizează instanţele spirituale. Astfel că din punctul de vedere al 

modernităţii, concepţiile ştiinţifice moderne sunt în favoarea imaginii biblice 

despre lumea, în detrimentul dualismului platonist sau idealismului gnostic. 

Din acest punct de vedere, ”Dumnezeu este spirit” (In 4:24), dar ”Cuvântul 

s-a făcut trup” (In 1:14). 

Iudaismul  din  vremea  Mântuitorului  Hristos  mai  deţinea  un  punct  

forte  în  ceea  ce priveşte rezistenţa la curentul gnostic existent, şi anume 

prin conştientizarea şi respectarea doctrinei biblice despre om. Gândirea 

grecească, şi odată cu aceasta mulţi adepţi de origine fie grecească, fie dintre 

iudeii deschişi la noile curente elenistice, priveau trupul ca fiind o închisoare 

pentru suflet, ”trupul este un mormânt”. Astfel că scopul iniţiatului în 

filozofia gnostico-dualistă, era să se elibereze din chingile trupului şi de tot 

ceea ce ţine de material, pentru ca astfel să îşi salveze sufletul. Dar pentru 

omul biblic, pentru omul Mântuitorului Hristos, omul nu este un suflet într-

un trup, ci o unitate trup/suflet, astfel în viaţa veşnică această unitate în 

integritatea ei este mântuită. 

Doctrina dualistă, şi implicit evoluţia ei în gnosticism, caută să afle 

cum Unul devine mulţime, cum Absolutul dă naştere la relativ, cum poate 

Binele să coexiste cu răul. ὕλη al lui Platon se pare că nu avea altă 

semnificaţie decât spaţiul vid, neexistenţa, golul, care împiedicau realizarea 

deplină a ideilor divine – ca şi cum materialul îl împiedică pe creator să-şi 

exprime talentul.  Adevărata provocare  atât  pentru Platon  şi  Aristotel,  cât  

şi  pentru  doctrina dualist- gnostică era să explice cum se făcea tranziţia de 

la pur spiritual către ceea ce este fenomenal şi imperfect, de la absolut la ceea 

ce există în timp şi spaţiu. Această finitudine, în loc să fi fost creată, era 

privită ca având existenţă eternă ce limitează orice acţiune divină. ὕλη a 

devenit dintr- o simplă abstracţiune, fie o sursă a binelui, fie o sursă a răului.  
[continuare în pagina 6] 

Lumea iudaică şi filozofia elenistică 

în vremea Mântuitorului Hristos 
Dumitraşcu George Adrian 

 
Fiecare epocă a istoriei umanităţii cuprinde printre alte caracteristici specifice, un 

anumit grad de complexitate al culturii şi mentalităţilor, cu atât mai mult cu cât intră în 

dialog cu alte culturi şi concepţii despre lume. Această complexitate am numi-o 

intrinsecă actului cultural în sine, cultura însemnând prin definiţie împărtăşirea şi 

propagarea a ceea ce un anumit grup social are mai intim într-o anumită perioadă de 

timp. 

Discutând despre lumea iudaică aflată între secolele I Î.Hr., şi secolul I d.Hr., în 

situaţia de a fi punte de legătură între Orient şi Occident, nu putem să nu plecăm de la 

caracterul extraordinar de sincretic ce caracteriza religia şi filozofia timpului. 

A da o definiţie clar conturată iudaismului aşa cum era înţeles în vremea în care s-

a născut, a trăit şi a propovăduit Mântuitorul Iisus Hristos, devine o misiune aproape 

imposibilă tocmai datorită acestor subtilităţi de natură sincretică, devenite inevitabile 

începând cu secolul I e.n. 

Cercetătorul P. Achthemeier, încadrează iudaismul în cadrul curentelor 

monoteiste, cu întindere de la revelaţia lui Moise de pe muntele Sinai şi până în zilele 

noastre. Propovăduind un Dumnezeu  etern,  asexual,  Creator,  Drept  şi  milostiv,  Tată,  

Rege  şi  Judecător,  iudaismul  îl înţelege pe Dumnezeu ca fiind într-o relaţie intimă cu 

istoria, intervenind activ în aceasta, legând pentru veşnicie o relaţie cu poporul Său ales 

Israel, relaţie care culminează cu momentul eshatologic al mântuirii. După Achteimer, 

Legea esenţială a poporului israelit, Torah, reglementează şi îi obligă pe credincioşi să 

adopte un cod moral şi de conduită strict modelat după voia lui Dumnezeu, concepţie 

reiterată în Sf. Scriptură la 2 Mac. 2:21, 8:1, 14:38, şi Gal.1:13-14.1 

Desigur aceasta nu este decât o definiţie foarte succintă şi menită să suprindă 

aspectele cruciale specifice lumii iudaice. Acestea sunt necesare pentru o bună înţelegere 

ulterioară a raporturilor pe care le-a avut cu elenismul filozofic. 

Chiar şi în vremea Mântuitorului Hristos, ca de altfel în toată istoria de până în 

prezent, iudaismul era o religie fundamental filozofică, nu în sensul ”filozofiei deşarte” 

de care Sf. Apostol Pavel le vorbeşte colosenilor (Col. 2:8), ci în sensul unei 

fundamentări pe clarificarea răspunsurilor la întrebările cruciale ale speciei umane, de 

unde venim, cine ne-a creat, care este scopul omului pe pământ, şi care este finalitatea 

tuturor lucrurilor din Univers. 

Teritoriul Palestinei în sec. I d. Hr., a fost nevoit să pună credinţa în Iahveh, şi 

cultul templului pe un piedestal unde filozofia elenistică să nu poată avea acces. Acest 

lucru s-a şi întâmplat pentru că lumea iudaică în ansamblul ei s-a dovedit a fi imună la 

incursiunile păgânismului greco-roman pe teritoriul ei. 

Aminteam mai sus că religia iudaică, precum şi creştinismul de mai târziu, sunt în 

mare parte religii filozofice, bineînţeles luând în calcul şi profundele aspecte mistico-

practice. Această aserţiune nu este deloc întâmplătoare, ci se bazează pe comparaţia cu 

punctele forte ale elenismului pe care le vom analiza în cele ce urmează. Deşi în vremea 

Mântuitorului Hristos, filozofia în sensul de ştiinţă sistematică aşa cum este înţeleasă 

astăzi nu exista, putem vorbi doar de un caracter filozofic profund al problemelor puse 

atât de iudaism, cât şi de elenism. Religia biblică însă spre deosebire de elementele 

greceşti, au un iz universalist, totalizator, care se străduieşte să delimiteze esenţele 

tuturor lucrurilor şi să le dea un caracter inviolabil.Trebuie amintit faptul că arealul 

elenistic considera religia iudaică şi creştinismul, filozofii, nicidecum religii clar 

fundamentate aşa cum sunt înţelese astăzi. 

Faptul că elenismul ca şi mişcare cultural-filozofică a debutat sub domnia lui 

Alexandru cel Mare nu este deloc întâmplătoare. Putem face o paralelă între ambiţiile 

cuceritoare ale lui Alexandru şi puterea de expansiune covârşitoare pe care elenismul a 

avut-o începând cu anul 323 î.Hr, (data admisă de cei mai mulţi cercetători ca fiind cea 

mai sigură), şi până la anul 300 d. Hr., când însăşi marea Romă este cucerită de tăvălugul 

elenistic. Lederach, P.M., defineşte elenismul ca fiind orice tendinţă de a lua contact, a 

adopta, şi a întrebuinţa pe scară largă modul de gândire al grecilor, cu un accent pus pe 

raţiune, arte, setea de cunoaştere, moderaţie, responsabilitatea civică şi armonia 

trupească. 

Chiar dacă arta şi setea deosebită de cunoaştere specifică grecilor, nu erau atât de 

preţuite în lumea iudaică, totuşi putem spune că raţiunea ocupa un loc de cinste în 

gândirea iudaică. Nu atât raţiunea de sine stătătoare, plasată în cele mai reci regiuni ale 

universuli, ci o raţiune vie, atribut suprem al lui Iahveh, Cel ce dă naştere universului 

printr-un act cât se poate de raţional, rostirea.  

Văzând care sunt caracteristicile esenţiale ale elenismului, definite de Lederach, 

vom sintetiza în cele ce urmează cele trei mari curente filozofice care au constituit mare 

parte din gândirea lumii elenistice în vremea Mântuitorului Hristos, gnosticismul, 

stoicismul şi epicureismul. Trebuie amintit de asemenea că stoicismul, respectiv 

epicureismul sunt singurele mişcări  filozofice  amintite  în  Noul  Testament  de  Sf.  

Apostol  Pavel  cu  termenul  efectiv ”filozofie”. Deşi Sf. Apostol Pavel şi-a desfăşurat 

întreaga activitate misionară sub semnul miraculoasei convertiri întru Hristos, faptul că 

este printre puţinii curajoşi ce au avut inspiraţia de a se adresa direct maselor 

aparţinătoare lumii elenistice nu este decât un semn al contactului firesc pe care noua 

credinţă răsărită din Mântuitorul Hristos l-a stabilit cu lumea păgână. 

Ne vom referi în mod pregnant la discursul ţinut colosenilor, respectiv la Col. 2:8. 

Acest loc crucial din Noul Testament este mărturia vie asupra relaţiilor pe care noua 

religie a lui Hristos le-a avut cu filozofiile vremii. Contactul trebuia să răsară firesc, 

pentru a culege ceea ce era folositor lumii vechi, şi pentru a atrage atenţia asupra 

lucrurilor neesenţiale pentru mântuire. 

Vom analiza din perspectivă filozofică ceea ce Sf. Apostol Pavel a intenţionat să 

spună prin  ”filozofie  şi    deşarta  înşelăciune  din  predania  omenească”,  atunci  când  

s-a  adresat comunităţii elenistice din Colose. 
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Lumea iudaică şi filozofia elenistică în 

vremea Mântuitorului Hristos 
[continuare din pagina 5] 

Iudeii alexandrini, sub influenţa culturii 

elenistice, urmăreau să explice prin acest dualism, 

originea creaţiei. 

Conform gândirii gnostice universul material 

constituia rezultatul unei lupte antagonice între  forţele  

binelui  şi  ale  răului.  Astfel  că,  dualismul  

cosmologic  era  piatra  de  temelie  a filozofiei gnostice, 

lumea creată fiind rezultatul principiului rău, aflat în 

opoziţie cu lumea spirituală bună. Dumnezeul absolut 

locuia în toată splendoarea şi inaccesibilitatea Sa în 

această dimensiune  spirituală,  neavând  nici  un  fel  de  

contact  şi  neinteresându-se  de  căzuta  lume materială. 

Materia constituia creaţia unui zeu decăzut, inferior, 

Demiurgul. Împreună cu arhonţi săi, îi menţineau pe 

oameni prizonieri în această existenţă materială, şi 

baricadau graniţa cu lumea spirituală împiedicând orice 

fel de acces către aceasta. 

Conformă cu această concepţie cosmologică a 

fost şi antropologia gnostică. Şi fiinţele umane erau 

supuse unei distincţii dualiste. Gnosticii de mai târziu, 

folosind necritic idei sugerate de Sf. Pavel la 1 Cor. 2, şi 

Rom. 8, au dezvoltat o categorisire sofisticată a 

oamenilor. Cei pneumatici sau spirituali aveau origini 

divine, fiind alcătuiţi din particule luminoase. Sarkicii 

sau persoanele  trupeşti,  erau  alcătuite  în  totalitate  

din  substanţe  create  de  Demiurg,  neputând niciodată 

moşteni tărâmul divin. Creştini erau situaţi undeva la 

mijloc, deoarece năzuiau să moştenească viaţa cea 

veşnică. 

Iată  aşadar   în  mare  parte   ceea  ce  cuprinde 

esenţa gnosticismului în  vremea Mântuitorului Hristos, 

şi de ce un propovăduitor al creştinismului ca Sf. Pavel 

s-a simţit obligat să avertizeze lumea elenistă de 

pericolul acestor filozofii lumeşti, străine faţă de 

mântuire, şi depărtate total de învăţătura biblică. 

 

Stoicismul. 

 

Filozofia  stoică,  una  dintre  marile  filozofii  din  

timpul  Mântuitorului  Hristos,  şi menţionată în Noul 

Testament de către Sf. Pavel, a fost întemeiată de către 

filozoful grec Zenon (360-260 î.Hr.). 

Principala doctrină creaţionistă a stoicilor era de 

sorginte materialistă şi privea lumea ca fiind o tranziţie a 

”focului constructiv”, πῦπ τεσνικόν, sau a ”respiraţiei”, 

care străbate aerul şi apa transformându-se în material 

solid. ἀπετή era singura năzuinţă a stoicului, şi consta în 

a trăi armonios în conformitate cu principiile naturii, 

ὁμολογοςμένωρ ζήν, toate celelalte lucruri omeneşti, 

plăcerea, durerea, sănătatea, bogăţia, fiind indezirabile şi 

indiferente, ἀδιάφοπα. Stoicii în concepeau pe 

Dumnezeu ca fiind o forţă imanentă naturii, τὸ ποιοῦν 

… τὸν ἐν τῇ ὕλῃ λόγον, un fel de natura naturans, fiind 

cunoscut oamenilor sub diferite denumiri, εἰμαπμένη, 

νοῦρ,ή Ζεύρ. 

Cosmologia stoică credea că lumea era subiectul 

unei ciclu constant de conflagraţii, şi nu cunoştea când 

va avea loc acest ciclu. Stoicul putea atinge libertatea 

doar eliberându-se complet din acest ciclu al 

universului. Spre deosebire de filozofia stoică, ceea ce 

propovăduieşte Sf. Ap. Pavel constituie capacitatea de a 

conştientiza tensiunea dintre cerinţele impuse de către 

Mântuitorul Hristos, şi atracţiile acestei lumi, nicidecum 

o negare a lumii în sine. Astfel că toate acele mărturii, 

cum că religia creştină ar fi foarte asemănătoare cu 

stoicismul, sunt pur iluzorii. 

Sf. Apostol Pavel s-a referit deseori la doctrinele 

filozofiei stoice, punându-le în comparaţie cu filozofia 

cea după Hristos. În special când vine vorba de 

cosmologia şi legea morală, Sf. Pavel este un 

extraordinar critic al stoicismului.  

Sf. Pavel plasează învăţătura despre Dumnezeu şi 

revelaţia divină deasupra doctrinei stoice, care vede 

divinităţi în toate aspectele lumii, dar nu are o învăţătură 

coerentă despre creaţie.  
[continuare în pagina 7] 

Vremea a trecut, şi peste trei secole s-a întâmplat o 

inundaţie mare, încât apa ajuns până la peştera Sfântului 

Dimitrie. Curentul a ridicat lespezile de piatră şi purta 

trupul neputrezit al Sfântului Cuvios Dimitrie.  

După alţi o sută de ani, se arătă în vis unei fetiţe 

demonizate şi îi spuse locul unde îl găseşte. Auzind 

părinţii, şi apoi întreg satul dimpreună cu preoţii, s-au dus 

la malul unui râu, au săpat şi au găsit trupul nestricat al 

Sfântului Dimitrie. Fata s-a vindecat pe loc, iar sfintele 

sale moaşte au fost aduse în satul Basarabov. 

Domnitorul Ungro-Vlahiei, auzind despre găsirea 

sfintelor moaşte, a vrut să aducă la Bucureşti moaştele 

sale. A trimis oameni care să le ia, dar când au ajuns la o 

fântână în Rusia, boii nu au vrut sub nicio formă să meargă 

mai departe. Au înjugat alţi boi, care să nu ştie de jug, iar 

sfântul s-a întors înapoi în satul Basarabov. Auzind 

domnitorul de aceasta, a poruncit ca pe cheltuiala sa să se 

ridice în acel sat o biserică, iar sfântul a făcut acolo 

nenumărate minuni. 

Spre sfârşitul războiului ruso-turc, generalul Piotr 

Saltikov, vrând să salveze sfintele moaşte de profanare, a 

vrut să le ducă în Rusia, dar când a ajuns la Bucureşti, s-a 

întâlnit cu Hagi Dimitrie şi a cerut ca moaştele să fie lăsate 

la Bucureşti. Acest lucru s-a şi întâmplat, şi generalul Piotr 

Saltikov a luat numai o mână pe care a trimis-o la Lavra 

Pecerska de la Kiev. Moaştele Sfântului Dimitrie s-au 

aşezat în Catedrala Patriarhală în timpul Mitropolitului 

Chir Grigorie. 

De atunci, în fiecare an, la 27 octombrie, mii de 

pelerini aleargă la Sfântul Cuvios Dimitrie pentru a cere 

ajutorul său. 

 

 

Prof. Monica Zgîrcea 
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Familia creştină 

în lumina Sfintei Scripturi 
[continuare din pagina 4] 

De asemenea, însuşi Mântuitorul Hristos 

a binecuvântat instituţia căsătoriei şi a ridicat-o 

la rangul de Taină prin prezenţa Sa la nunta din 

cana Galileii: Şi a treia zi s-a făcut nuntă în 

Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi 

a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă 

(Ioan 2:1-2). 

Scopurile sunt, de asemenea, divine. Cu 

siguranţă Dumnezeu nu a creat prima familie 

la întâmplare, fără a-i imprima câteva scopuri 

precise şi nu a lăsat totul în voia hazardului.  

Un prim scop e comuniunea intimă a 

celor doi: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi 

pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi 

amândoi un trup (Facere 2:24). Acest lucru îl 

aminteşte şi Mântuitorul şi îl găsim consemnat 

de evanghelistul Matei N-aţi citit că Cel ce i-a 

făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie? 

Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său 

şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor 

fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, 

ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu 

omul să nu despartă (Matei 19:4-6). 

Un alt scop e şi procreerea prin 

punctarea timpului şi ferirea de egocentrism. 

Dragostea nu mai e bidirecţională, ci se revarsă 

şi asupra copiilor, văzuţi ca daruri de la Cel de 

sus. Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: 

"Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-

l stăpâniţi (Facere 1:28). Copiii desăvârşesc 

familia şi îi dau sens. De aceea psalmistul ţine 

să arate importanţa procreerii ca moştenire şi 

poruncă lăsată de Dumnezeu: Iată, fiii sunt 

moştenirea Domnului, răsplata rodului 

pântecelui. Precum sunt săgeţile în mâna celui 

viteaz, aşa sunt copiii părinţilor tineri. Fericit 

este omul care-şi va umple casa de copii; nu se 

va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în 

poartă (Psalmul 126:3-5). 

Al treilea scop este ferirea de desfrânare: 

Dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă 

femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul 

său (I Corinteni 7, 2). Contemporaneitatea 

regresează din acest punct de vedere şi o parte 

din membrii societăţii de azi se întorc la 

practicile libertine ale păgânătăţii, dispreţuind 

poruncile lui Dumnezeu. Glasul apostolului 

Pavel e la fel de actual şi azi după cum a fost şi 

pentru creştinii Corintului secolului întâi: 

Fugiţi de desfrânare! Cine se dedă însă 

desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său (I 

Corinteni 6:18). Desfrânarea şi implicit 

înşelarea atentează la una dintre virtuţile sădite 

de Dumnezeu în sufletul nostru: încrederea. Nu 

lepădaţi dar încrederea voastră, care are mare 

răsplătire (Evrei 10:35). 

Iar al patrulea scop – ce le întregeşte şi 

dă sens celorlalte – e purtarea de grijă pe care 

familia trebuie să o asigure membrilor ei. 

Apostolul Pavel avertizează în legătură cu 

acest scop: Dacă însă cineva nu poartă grijă de 

ai săi şi mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de 

credinţă şi este mai rău decât un necredincios 

(I Timotei 5:8). În viziunea paulină a ignora pe 

cei ai tăi (daruri ale lui Dumnezeu) echivalează 

cu un act de necredinţă. Însă nu doar părinţii 

sunt datori să poarte de grijă copiilor lor, ci şi 

invers. Iisus îi acuză pe cărturari şi farisei în 

această privinţă că opresc prin lege ajutorarea 

părinţilor Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune 

tatălui sau mamei: Corban! adică: Cu ce te-aş 

fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, nu-l 

mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau 

pentru mama sa (Marcu 7, 11-12) 

 

Relaţiile în familie 

 

Deşi uneori societatea încearcă să 

schimbe principiile după care o familie există 

şi relaţionează, acestea rămân neschimbate în 

rândul celor cu frică de Dumnezeu pentru că El 

este Cel care ni le-a lăsat.  
[continuare în pagina 7] 

 

 

Sf. Dimitrie Basarabov  

 27 octombrie 
  

S-a născut la începutul veacului al XIII-lea, într-o 

familie de ţărani. De mic copil, Sfântul Dimitrie a încercat 

să-şi însuşească o viaţă cât mai înaltă. Astfel, se istoriseşte 

că, mergând cu vacile la păscut, nu a văzut în cale un cuib 

de păsări cu puişori în el şi a călcat în el, omorând puii. 

Pentru această faptă şi-a pedepsit piciorul cu care a omorât 

puişorii ca vreme de trei ani să umble cu el desculţ, 

indiferent de anotimp. 

După ceva vreme s-a aşezat într-o mănăstire, iar 

după ce s-a îndeletnicit cu ascultarea vreme îndelungată şi 

râvnind la o viaţă mai înaltă, s-a retras într-o peşteră de pe 

lângă râul Lom, unde a trăit neştiut de nimeni. 

Cunoscându-şi sfârşitul mai dinainte, s-a aşezat între două 

lespezi de piatră şi şi-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.

  



 

 

  

Lumea iudaică şi filozofia elenistică în vremea Mântuitorului Hristos 
[continuare din pagina 6] 

 

Filozofia stoică este o explicaţie firească a unui aspect esenţial al gândirii elenistice din acea 

vreme. Filozoful grec era incapabil să conceapă un Dumnezeu Atotputernic, creator al tuturor  

existenţelor,  optând  pentru  o  multitudine  de  zeităţi  şi  confundându-l  pe  creator  cu creatura. Pentru 

arealul iudaic, şi implicit cel creştin, ideea centrală a unui singur Dumnezeu a putut fi cu uşurinţă adoptat 

şi consolidat tocmai pentru că viziunea iudaică despre lume era mai simbolică mai esenţială şi mai 

introspectivă, decât spiritul grecesc scrutător. 

 

Epicureismul. 

 

Ca  şi  stoicismul,  filozofia  epicureică  avea  un  caracter  esenţialmente  materialist. Întemeiată  

de  Epicur  (342-270  î.Hr.),  filozofia  epicureică  privea  universul  ca  pe  o  creaţie rezultată în urma 

combinaţiilor întâmplătoare ale atomilor indestructibili. Pentru epicureu scopul vieţii era paroxismul 

plăcerii, definită ca liniştire a minţii şi libertate în faţa pasiunilor ἀταπαξία. Spre deosebire de învăţătura 

biblică despre nemurirea sufletului, epicureii credeau că sufletul dispare odată cu moartea trupului, 

neputând însă argumenta asupra naturii sale. Despre divinităţi credeau că duc o existenţă a calmului 

etern, neinteresându-se despre oameni. Poetul Lucretius a înnobilat gândirea epicureică în magnificele 

sale poeme, care în forma lor populară îl întrec chiar şi pe Horatius. 

Fundamentul cunoaşterii pentru Epicur este senzaţia, întărind concepţia că simţurile sunt 

infailibile raportate la obiectul cunoaşterii.  

Atât conceptele,  cât  şi  senzaţiile  sunt  evidente  pentru  epicurei.  Pe  aceste  elemente evidente 

îşi bazau Atât  conceptele,  cât  şi  senzaţiile  sunt  evidente  pentru  epicurei.  Pe  aceste  elemente 

evidente îşi bazau concepţiile despre ceea ce nu era evident. Se pornea de la simţuri, iar de aici trebuia să 

se deducă non-evidentul prin apel la mărturia raţiunii din ceea ce era evident. Orice conjectură sau teorie 

era falsă dacă nu trecea testul simţurilor.  

Iată aşadar un puternic contrast faţă de învăţătura hristică şi biblică după care simţurile pot fi 

foarte înşelătoare cu privire la certitudinea şi adevărul lucrurilor. Putem înţelege astfel rezistenţa pe care 

au opus-o comunităţile iudaice şi creştine în faţa materialismului stoic, care se îndoia de existenţa unei 

divinităţi supreme, tocmai datorită faptului că nu se încadra în modelul lor de gândire. Divinitatea 

neputând fi supusă simţurilor, era clar că epicureii negau din start orice justificare a unei vieţi religioase 

dusă în numele lui Dumnezeu. 

Elenismul nu a fost pentru lumea iudaică şi pentru creştinismul de mai târziu doar o sursă de 

contaminare cu învăţături eronate, străine de spiritul biblic şi menite să îi îndepărteze pe oameni de la 

mântuire. Trebuie să privim lucid o realitate a acelei epoci, şi anume puternica influenţă a filozofiei 

elenistice asupra procesului de conceptualizare a limbajului religios. Teologia Bisericii creştine de dupa 

secolele I, nu putea lua naştere fără puternica adoptare a limbajului filozofic grecesc. De aceea analiza 

contactelor dintre elenism şi lumea iudaică unde a luat naştere creştinismul trebuie făcute într-un spirit 

analitic lucid. 

Limbajul figurativ specific religiei iudaice şi creştinismului, părea să urmeze drumul fără 

întoarcere al conceptului, dintr-o raţiune specifică culturii elenistice. În această cultură, limbajul religios  

a  fost  expus  mereu  limbajului  de  factură  filozofică,  care  este  de  altfel  limbajul conceptual prin 

excelenţă. Este o situaţie contingentă devenită soartă, faptul că lumea iudeo-creştină s-a născut la 

graniţele lumii elenistice, şi într-o anumită măsură chiar în interiorul graniţelor acesteia. Astfel se explică 

de ce o mare parte din scrierile vechi testamentare şi nou testamentare, prezintă o oarecare influenţă 

elenistică. Tot astfel putem înţelege şi de ce Biserica a fost incapabilă să-şi construiască o teologie 

solidă, fără ajutorul conceptelor filozofice greceşti. Creştinismul a împrumutat de la cultura elenistică, 

formele de argumentare, şi chiar şi semantica fundamentală. Termeni ca păcat, mântuire, har, viaţă 

eternă, etc., şi-au desăvârşit sensurile prin medierea conceptelor filozofice existente la acea vreme în 

cultură, e.g. grija faţă de eternitate existentă în neo-platonism. Dacă este adevărat că un vocabular 

religios este înţeleg doar în cadrul unei comunităţi interpretative, şi conform unei tradiţii hermeneutice, 

tot atât de adevărat este că nu există tradiţie hermeneutică sau exegetică, care să nu fie ”mediată” de vreo 

concepţie filozofică.  Astfel  cuvântul  ”Dumnezeu”,  care  în  textele  biblice  îşi  primeşte  sensul  din 

convergenţa mai multor modalităţi discursive ( profeţii, pilde, texte legislative, texte sapienţiale, 

proverbe, imne, poezie, a trebuit să fie absorbit în câmpul conceptual, pentru a fi reinterpretat în termenii  

Absolutului  filozofic,  al  lui  primum  movens,  prima  cauză,  Actus  essendi,  Fiinţa absolută, etc. 

Prin urmare contactele dintre elenism şi iudaism-creştinism au fost reale, făcându-se distincţiile de 

rigoare între ceea ce este folositor pentru mântuire şi ceea ce constituia ”filozofia deşartă a lumii” din 

concepţia Sf. Apostol Pavel. Nu ne rămâne decât să reanalizăm profund şi critic aceste contacte şi să 

beneficiem de roadele acestora. 

Dumitraşcu George Adrian 
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Familia creştină 

în lumina Sfintei Scripturi 

 [continuare din pagina 6] 

 

Relaţia dintre soţi 

 

Sfânta Scriptură recomandă ca relaţiile dintre cei doi 

soţi să fie caracterizate de respect şi supunere voluntară şi 

reciprocă: Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos 

(Efeseni 5:21). Nu e nicidecum vorba de o dominare de tip 

anarhic a celui de lângă tine, deoarece elementul esenţial al 

relaţiei şi cheia probatorie trebuie să fie iubirea: Bărbatul 

să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia 

bărbatului (I Corinteni 7:3).  

Mai mult decât atât, apostolul Pavel vine şi cu câteva 

recomandări în ceea ce priveşte viaţa de cuplu Să nu vă 

lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, 

ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să 

fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina 

neînfrânării voastre (I Corinteni 7:5).  În capitolul 5 al 

Epistolei către Efeseni (pe care-l putem considera ca pe un 

mic manual de căsătorie) apostolul delimitează rolul 

fiecăruia în cadrul familiei.  

 

 Rolul soţiei 

 

Soţia trebuie să se teamă şi să îl respecte pe bărbatui 

ei. Evident, nu e vorba de o frică patologică şi 

bolnavicioasă, ci de teama de a nu distruge armonia dintre 

ei Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru 

că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap 

Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Ci precum 

Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, 

întru totul […] iar femeia să se teamă de bărbat (Efeseni 

5:22-24, 33). 

Chiar dacă unul dintre cei doi ar întâmpina greutăţi în 

ceea ce priveşte credinţa, celălalt trebuie să-i fie alături, 

ajutând la depăşirea unor astfel de momente: Căci bărbatul 

necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia 

necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios. 

Altminterea, copiii voştri ar fi necuraţi, acum ei sunt sfinţi 

(I Corinteni 7:14) (I Petru 3:1-2). 

Femeile mai în vârstă trebuie să fie un model pentru 

celelalte: să înţelepţească pe cele tinere să-şi iubească 

bărbaţii, să-şi iubească copiii, şi să fie cumpătate, curate, 

gospodine, bune, plecate bărbaţilor lor, ca să nu fie 

defăimat cuvântul lui Dumnezeu (Tit 2:4-5).  

 

Rolul soţului 

 

Acesta trebuie să-şi iubească soţia şi să-i fie credincios 

Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a 

iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea (Efeseni 5:25), 

bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi 

trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte 

(v.28), fiecare aşa să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi 

(v.33). De asemenea, soţul trebuie să se poarte înţelept cu 

soţia pe care i-a dat-o Dumnezeu. Apostolul Petru le 

lansează un îndemn, scriind: Voi, bărbaţilor, de asemenea, 

trăiţi înţelepţeşte cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai 

slabe, şi faceţi-le parte de cinste, ca unora care, împreună 

cu voi, sunt moştenitoare ale harului vieţii (I Petru 3:7). 

 

Concluzii 

 

Familia creştină se bazează în mod indiscutabil pe 

iubire, după modelul Sfintei Treimi. Prin dobândirea de 

prunci, această relaţie iubitoare este ferită de egoism şi se 

transformă în sacrificiu: creşterea şi educarea viitorilor 

membrii ai Bisericii lui Hristos. 

Cu toate acestea – ca şi la nunta din Cana Galileii – în 

mijloc trebuie pus Hristos şi Maica Sa. Doar astfel vom 

reuşi să supravieţuim tuturor atacurilor despre care 

aminteam la început şi vom deveni un exemplu pentru 

generaţiile viitoare, atenunând grava criză de modele a 

societăţii în care trăim. 
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Un mare scandal mediatic a fost pornit de 
o organizaţie non-guvernamentală la începutul 
anului şcolar, atunci când au apărut manualele 
de religie. Problema principală: teama că, prin 
aceste manuale, copiii ar fi speriaţi (în sensul 
de agresiune psihică) cu perspectiva iadului în 
cazul comiterii de păcate. 

Mai precis, acea organizaţie cu pretenţii 
umaniste reclama faptul că învăţăturile creştin-
ortodoxe predate în şcoli ar influenţa direct şi 
negativ educaţia şi dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor.  Sigur că educaţia este 
un subiect de dezbatere, pe cât de important, 
pe atât de complex, o temă care poate fi 
abordată dintr-o mulţime de puncte de vedere. 
Dar să pui în relaţie antagonică morala creştină 
şi educaţia, recunosc, nu mi-aş fi închipuit că e 
posibil.  

Am încercat să găsesc o explicaţie, un 
traseu logic pe care s-a ajuns până la această 
concluzie inimaginabilă, şi iată ce idee am găsit 
pe saitul respectivei organizaţii: „Umaniştii 
sunt de părere că soluţiile la problemele 
omenirii se găsesc în gândirea şi acţiunea 
umană şi nu în intervenţia divină.” 

Dacă punctul din această frază se găsea 
după cuvântul “umană” nu aş fi avut prea mult 
de obiectat. Într-adevăr, omul – înzestrat fiind 
cu liberul arbitru - are rolul său în mersul 
lucrurilor pe lumea asta. Chiar şi Dumnezeu 
atunci când face minuni se foloseşte, adesea, de 
oameni.  

Inadmisibil pentru mine este că a fost 
negat în mod expres  rolul divinităţii. Prin 
aceasta, promotorii ideii de mai sus nu se 
limitează doar la a ignora existenţa lui 
Dumnezeu. Reuşesc să coboare sub nivelul 
calităţii de ateu, pentru că un ateu nu crede în 
Dumnezeu, îl ignoră, pe când, un anticreştin se 
poziţionează într-un adversar “pe faţă” al Lui. 

Am primit de curând la ştiri o veste foarte 
tristă. România ocupă primul loc între ţările 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte numărul de 
mame minore. Şi, chiar dacă urmăresc doar 
ocazional ştirile TV, am aflat, totuşi, în ultimele 
două săptămâni de cel puţin 3 cazuri în care 
tinere mame şi-au ucis proprii copii. 
Cutremurător! Pare de necrezut, dar nu era vorba 
de avort, ci de copii născuţi de câteva zile sau 
câteva luni. Situaţiile de abandon matern sunt 
chiar dintre cele fericite! 

 O mamă care îşi omoară copilul nu 
depăşeşte stadiul de mamifer, aş putea spune că 
nici măcar nu îl atinge. Sunt convins că aţi citit 
sau aţi auzit nenumărate povestiri despre 
animale sau păsări care s-au aruncat fără să 
clipească spre moarte în lupta fără speranţă cu 
atacatorul puilor pentru salvarea acestora. 

Am auzit păreri care puneau respectivele 
pruncucideri pe seama sărăciei. Nimic mai fals. 
Este vorba în primul rând de lipsa credinţei în 
Dumnezeu, de lipsa temerii de Dumnezeu.  

Mi-ar fi plăcut să aflu de existenţa ONG-
ului „anti-religie” urmare unei acţiuni de luptă 
împotriva pornografiei, obscenităţii, drogurilor, 
violenţei etc, la care sunt expuşi, în diferite forme, 
acei copii cărora li se predă religia în şcoli.  

Dacă sunt interesaţi de educaţia lor şi nu 
de un război cu morala creştină, dacă 
ameninţarea cu pierderea mântuirii este, în 

opinia lor, un abuz psihic, să-i „sperie” pe copii 
cu efectele atâtor nenorociri ce le pârjolesc 
sufletul, personalitatea şi conştiinţa la tot pasul. 
Nu am găsit vre-o astfel de acţiune.! 

În spiritul normelor şi regulilor care 
guvernează orice comunitate, suntem învăţaţi de 
mici să respectăm acele reguli, să nu ne abatem 
de la ele pentru că riscăm să fim „pedepsiţi” într-
un fel sau altul: să plătim amenzi, să fim opriţi de 
la diferite privilegii, să fim lipsiţi de libertate, să 
ne pierdem sănătatea etc. Şi, foarte mulţi dintre 
noi se abţin de la încălcarea rânduielilor de 
teama acestor pedepse.  Dar, care este cea mai 
mare pedeapsă pe care o poate suferi un om, 
care este cea mai mare pedeapsă de care ar 
trebui să se teamă un om, dacă nu pierderea 
mântuirii? („Şi ce ar folosi unui om să câştige 
toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?” – 
Matei, 16:26) 

Vă mai spun un mic secret: un 
părinte care îl învaţă pe copil că nimic nu se 
poate fără Dumnezeu, că poţi fi cel mai puternic 
campion mondial la haltere şi să pieri ca un fulg, 
că poţi fi geniu al medicinei dar să nu poţi scăpa 
de la moarte pe cineva foarte drag, că poţi fi cel 
mai bogat om al planetei dar va veni o zi în care 
nu vei mai avea nimic,  - fiţi siguri – acel părinte 
a scăpat de mare parte din povara răspunderii a 
ceea ce înseamnă educaţia unui copil. Pentru că, 
aşa cum putem afla şi din Pildele lui Solomon: 
„Frica de Dumnezeu este începutul 
înţelepciunii”. 

Prin asta îi învăţaţi pe copiii voştri 
adevărata artă a curajului: se vor teme de 
Dumnezeu şi nu vor mai avea teamă de nimic! 

 

Ioan Dorel ŞCHIOPU 
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Într-un sat de munte, era un om vestit 
pentru hărnicia sa. Dar, pe cat de muncitor 
era omul, pe atât de leneş era fiul său. Toata 
ziua ar fi stat degeaba şi tot nu s-ar fi plictisit. 
Numai că, într-o după-amiază, se duse la tatăl 
său şi îi spuse:  

- Tată, am văzut pe uliţă nişte băieţi 
încălţaţi cu ghete noi, foarte frumoase. Aş 
vrea şi eu aşa ghete.  

- Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai 
munci şi tu cât de puţin, ţi-aş da banii, dar 
aşa, pe degeaba, zi şi tu, e drept ?  

N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat 
supărat. Tare şi-ar fi dorit asemenea ghete, 
aşa ca, a doua zi, iar s-a dus să-i ceară bani 
tatălui său. Dar şi de data aceasta părintele l-a 
refuzat. Când a venit şi a treia zi să-i ceara 
bani, taranul i-a spus:   

- Uite, măi băiete - văd că nu mai scap 
de tine! Eu am treabă aici, în grădină. Dar, în 
pod, e o grămadă de grâu ce trebuie vânturat, 
că altfel se umezeşte şi se strică. Pune mâna 
pe lopată, vântură tu grâul şi pe urmă vino 
aici şi-ţi dau bani să-ţi cumperi ghetele. N-a 
mai putut băiatul de bucurie.  

 

S-a urcat repede în podul casei, dar nu 
prea îl trăgea inima la muncă.  Aşa că s-a culcat 
pe un braţ de fân, a tras un pui de somn, după 
care a alergat în curte, strigând:  

- Gata tătucă, am vânturat tot grâul. Acum 
îmi dai banii ?  

- Nu! - a răspuns omul categoric. Ţi-am 
spus să vânturi grâul, nu să pierzi vremea. Treci 
în pod şi fă ce ţi-am spus! A plecat iar băiatul, 
dar nu putea înţelege de unde ştia tata că el nu 
vânturase grâul. Probabil ca l-a surprins 
dormind şi nu l-a trezit, că altfel nu se poate ... 
Aşa că, după ce s-a urcat iarăşi în podul casei, s-a 
pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A stat el 
preţ de jumătate de ceas, cu ochii aţintiţi spre 
tatăl său, care muncea de zor în curte, şi, 
socotind el că-i de ajuns, se duse iarăşi în 
grădină.  

- Tată, am terminat toata treaba, n-a rămas 
bob de grâu neîntors. Acum îmi dai banii ?  

- Măi băiete, după ce că eşti leneş, mai 
eşti şi un mare mincinos. Nu ţi-e ruşine ? Să 
ştii că, dacă nici de data asta nu te duci în pod 
şi nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi 
nici o gheată. Ai înţeles ?  

Când a văzut băiatul că altfel nu se mai 
poate, s-a urcat în pod, a pus mâna pe lopată 
şi a început să vânture grâul. Dar, cum a 
băgat lopata în grămadă, a găsit ascunsă în 
grâu o pereche de ghete nou nouţe, exact aşa 
cum îşi dorea el.  

De bucurat, s-a bucurat, cum era şi de 
aşteptat, dar, în acelaşi timp, îi crăpa obrazul 
de ruşine pentru minciunile sale de mai-
nainte. Fără să-l mai pună nimeni, a vânturat 
tot grâul, după care s-a dus şi în grădină să îşi 
ajute tatăl.  

Acum simţea, într-adevăr, că merita 
ghetele, dar, mai mult decât atât, simţea cât 
de bine este să fii alături de părinţi şi să îi 
ajuţi. 

 

  

 

Aveţi curaj: temeţi-vă de Dumnezeu! 

 

http://luminadinlumina.wordpress.com/

