
CALEA ORTODOXĂ 1An 3, Nr. 23, septembrie 2022

Revistă gratuită cu apariție lunară, în tiraj de 20 de exemplare

CALEA ORTODOXĂ
Revistă creștin-ortodoxă, cu caracter hristocentric și eclesiocentric

Anul 3, Nr. 23, septembrie 2022

Editorial

Despre bunurile materiale
Un tânăr deosebit a venit odată la Mântuitorul. Îi spu-

nem „deosebit” nu pentru că era bogat (Evanghelistul Luca 
spune că era chiar dregător), ci pentru dorința sa de a do-
bândi viața veșnică, pentru silința sa de a îndeplini porun-
cile lui Dumnezeu. Un tânăr râvnitor spre mântuire, pe care 
Mântuitorul l-a privit cu dragoste.

Tânărul auzise multe lucruri despre Iisus și a venit la El 
ca la un Învățător, după cum I se și adresează: „Învățăto-
rule!”. Sf. Evanghelist Marcu ne spune că tânărul chiar a 
alergat spre Iisus și a îngenuncheat înaintea Lui, întrebân-
du-L ce să facă să dobândească 
viața de veci. Iar Mântuitorul îi 
răspunde, citând din Decalog 5 
porunci. La asemenea răspuns, 
tânărul zice: „Toate acestea le-
am păzit din copilăria mea”. Și to-
tuși îi lipsea ceva, ceva ce Dom-
nul îi descoperă: „Dacă voiești să 
fii desăvârșit, du-te, vinde averea 
ta, dă-o săracilor și vei avea co-
moară în cer, după aceea vino și 
urmează-Mi” (v. 21).

Toată ardoarea și toată râvna tânărului s-au transfor-
mat în întristare la acest răspuns al Mântuitorului, deoa-
rece avea „avuții multe” (v. 22). Trebuie să înțelegem că 
„viața veșnică” sau „desăvârșirea” nu este o plată pe care 
ar merita-o renunțările sau eforturile noastre, ci este un 
dar de la Dumnezeu. Sf. Ap. Pavel ne spune: „Căci în har 
sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu este de la voi, 
este darul lui Dumnezeu” (Ef. 2, 8). Mântuitorul spune apoi: 
„Un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor” (v. 23). 
El răspunde la întrebarea ucenicilor, „Și cine poate să se 
mântuiască?”: „La oameni aceasta este cu neputință, la 
Dumnezeu însă toate sunt cu putință” (v. 25-26).

Așadar, darul (harul) mântuirii îl primim în Hristos, prin 
ascultarea chemării pe care El ne-o adresează de a-L 
urma. Ce este interesant la această întâmplare este faptul 
că toate cele trei relatări sinoptice leagă vânzarea averii 
de urmarea lui Iisus, în cazul tânărului: „Vinde averea ta și 
dă-o săracilor... după aceea, vino și-Mi urmează Mie”. De 
aici, ne putem da seama că sărăcia tânărului bogat nu este 
un „sfat”, ci o poruncă, la fel de necesară pentru mântuire 
ca celelalte porunci. Pentru el, era o condiție a mântuirii, 

deoarece avuția sa era o piedică în urmarea lui Hristos. 
Acum, el este pus să aleagă între Mântuitorul și averea pe 
care o deținea.

Tânărul alege bogăția, dar nu o face bucuros, căci plea-
că întristat. Se vede din alegerea pe care o face că averea 
pământească îi este mai scumpă decât mântuirea. În situa-
ția acestui tânăr sunt mulți care-și doresc mântuirea, dar nu 
se pot despărți de avere. La fel se petrece și cu cei săraci, 
care deși nu posedă avere, au totuși poftă de avere, de a 
dobândi averi, poftă ce devine piedică în calea mântuirii. 
Și atunci, care trebuie să fie atitudinea justă a credinciosu-
lui față de bunurile materiale? Vom încerca să dăm câteva 
răspunsuri, care să ne ajute să ne poziționăm creștinește 
față de bunurile lumii:

1. În primul rând, trebuie să privim bunurile materiale
ca daruri ale iubirii lui Dumne-
zeu, Care i-a dat omului stăpâ-
nire asupra bunurilor pământului. 
Aceste bunuri sunt o dovadă a 
iubirii Creatorului față de noi, o 
dovadă că Dumnezeu l-a creat 
pe om după chipul Său, ce pre-
supune stăpânirea peste toate. 
Omul este chemat să-și exercite 
această stăpânire „după chipul 
lui Dumnezeu”, să fie stăpânul 
lumii create, nu robul acesteia.

2. Recunoscând bunurile materiale ca dar al Creato-
rului, omul trebuie să ofere și el daruri lui Dumnezeu, ca 
semn al răspunsului său de iubire la Iubire. În Vechiul Tes-
tament (Ieș. 22, 20), rodul cel dintâi (pârga), primul animal, 
dar și primul născut de parte bărbătească al unei familii 
(Ieș. 13, 2-12), aparțineau de drept lui Dumnezeu. Acest 
dialog al darului, prefigurat în jertfele și darurile din Vechiul 
Testament, își află împlinirea în Jertfa Euharistică. Credin-
ciosul aduce la Biserică ofrande de pâine și vin, pe care I le 
oferă lui Dumnezeu ca „ale Sale dintru ale Sale”.

3. Nu în ultimul rând, bunurile materiale trebuie să ră-
mână mijloace ale relației de iubire și de frățietate cu seme-
nii noștri. Dacă bunurile pământești sunt daruri ale iubirii lui 
Dumnezeu pentru toți fiii Săi, înseamnă că această chema-
re la iubirea care ne adună laolaltă în fața Părintelui nostru, 
trece prin aceste bunuri. Averile nu ne slujesc cu adevărat 
decât dacă le primim în slujba iubirii frățești. Niciodată, ele 
nu devin mai „ale noastre” ca atunci când le punem în sluj-
ba altora.

Părintele Nicolae Steinhardt scria undeva: „Pâinea pen-
tru mine este o problemă materială. Pâinea pentru alții este 
însă o problemă spirituală”. Ea devine o problemă serioasă 
pentru toți și merită întreaga noastră atenție, mai ales când 
toți vrem să ajungem ținta tânărului din Evanghelie: viața 
veșnică. Amin.

Pr. Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XII-a după Rusalii, Sf. Ev. Matei 

19, 16-26, Tânărul bogat, 4 septembrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Nașterea Maicii Domnului
Pe 1 septembrie începe noul an bisericesc. Prima 

mare sărbătoare din acest an bisericesc este praznicul 
Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie). Am putea să fim 
oarecum surprinși de acest fapt. De ce zicem acest lu-
cru? Ar putea să existe opinii care să considere că mai 
corect ar fi fost să fi sărbătorit un praznic al Mântuitoru-
lui. Însă, să ne amintim că de Buna Vestire, sărbătorim 
„începutul mântuirii noastre”. Aceste cuvinte din tropar 
fac referire și la Maica Domnului. Și apoi dacă putem să 

ne scuzăm greșelile zicând că Mântuitorul este și Dum-
nezeu, în schimb, când vorbim despre sfințenia Maicii 
Domnului, vorbim despre un om ca noi. Adică, la faptul 
că deși a avut posibilitatea să fi păcătuit ca un om, totuși, 
aceasta a trăit întreaga sa viață ferindu-se de aseme-
nea fapte regretabile. Astfel, dintre cei născuți cu păca-
tul strămoșesc, ea e cea mai sfântă persoană. Biserica 
nu face discriminare între bărbați și femei. Vedem cum 
avem un exemplu demn de urmat din fiecare categorie. 
Și nu trebuie să fie trecut cu vederea nici faptul că de 
obicei nu sărbătorim ziua de naștere a sfinților. Însă, 
Maica Domnului are sărbătoarea închinată nașterii sale, 
precum Mântuitorul. Aceasta se întâmplă tocmai pentru 
a arăta cât de mult simțim nevoia ca să o cinstim. Dacă 
Mântuitorul are o mamă sfântă, la fel și Maica Domnului 
s-a născut din părinți sfinți. Aceștia sunt Ioachim și Ana.
Ei sunt sărbătoriți a doua zi (9 septembrie). Cu toate că
trăiau așa cum era bine, totuși aceștia ajunseseră la bă-
trânețe fără să aibă un copil. În vremea aceea, aseme-

nea oameni nu erau priviți cu ochi buni de către ceilalți. 

Totuși, aceștia nu și-au pierdut speranța. Dacă din 
punct de vedere medical, în acea perioadă era imposibil de 
făcut ceva, totuși, Dumnezeu e Cel care le rezolvă pe 
toate. Și astfel credința acestora avea să dea naștere 
Maicii Domnului. Deci, imposibilul a devenit realitate. Însă, 
aceștia au promis lui Dumnezeu înainte de a afla că vor 
avea un copil că acesta va fi închinat lui Dumne-zeu. 
Arhanghelul Gavriil l-a anunțat pe Ioachim că Ana va naște 
o fecioară. Încă de atunci acesta a zis niște cuvinte pe care 
mintea omenească nu are cum să le priceapă fără credință. 
El a spus că fecioara aceasta va naște. Însă, ea nu va 
naște un simplu om. Practic atunci Ioachim a aflat că fata 
lui va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Deci, părinții Maicii 
Domnului au știut de la început, de la Arhanghelul Gavriil, 
că aceștia vor ajunge să fie bunicii Mântuitorului. Cine mai 
este precum Maica Domnului dintre oameni? Răspunsul ni-
l dă Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni nu poate să fie 
precum aceasta. Cu toate acestea, ea a fost de o smerenie 
de neegalat. De fapt, sfințenia are ca mamă smerenia. E 
de lăudat faptul că părinții Maicii Domnului au dus-o pe 
acesta încă de la vârsta de 3 ani la templu. Deși, 
omenește, e clar că n-a fost ușor să ia o asemenea 
decizie, totuși, aceștia și-au ținut promisiunea pe care au 
făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Deși pe atunci era o simplă 
copilă, totuși, aceasta era de o sfințenie de neatins de 
oricare dintre noi. De fapt, nici măcar cei mai mari îngeri nu 
pot să aspire la sfințenia acesteia. De aceea, și noi o 
numim pe Maica Domnului ca fiind „mai cinstită decât 
heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. 
În ciuda faptului că suntem conștienți de nenumăratele 
noastre greșeli, totuși îndrâznim cu smerenie să-i cerem 
ajutorul acesteia. S-ar putea să existe unele persoane care 
să întrebe de ce facem așa ceva. Aceștia vor zice că e 
suficient să ne rugăm lui Dumnezeu. 

Însă, vom veni cu un exemplu concret în acest sens. 
Dacă rugăm pe cineva să ne ajute, acesta e foarte posibil 
să ne ofere ajutorul său. Însă, atunci când o mamă îi cere 
ceva fiului său, acesta cu siguranță că va asculta de ea. 
Deci, dacă noi facem așa ceva, cum să nu asculte 
Mântuitorul de Maica Domnului? De aceea, chiar dacă azi 
nu vom putea să mergem la biserică, totuși, bine ar fi 
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să ne găsim timp pentru a ne ruga Maicii Domnului. O zi 
are 24 de ore. E drept că avem și alte obligații. Dar câ-
teva momente de rugăciune trebuie să ne găsim. Dacă 
ea se roagă mereu pentru noi și noi putem s-o facem 
pentru noi. Atât bărbații cât și femeile caută să imite di-
verse vedete care arată minunat în viziunea lor din punct 
de vedere fizic. Dar câți dintre noi caută să fie mai buni 
cu ceilalți precum Maica Domnului? Ne dorim să existe 
pace în lume. Dacă ne-am dori așa ceva, schimbarea ar 
începe cu noi înșine. 

Rău nu e în sine faptul că sărbătorim pe cei care 
poartă numele Maicii Domnului. Însă, a neglija în totalita-
te partea spirituală nu e un lucru bun. Dacă Mântuitorul 
ne-a numit ca fiind frații Săi mai mici și El e Fiul Maicii 
Domnului, înseamnă că și noi suntem copiii ei. Din ne-
fericire, există copii orfani sau care au părinții divorțați. 

Însă, cu toții avem o mamă comună în ceruri. E drept 
că în viață există numeroase suferințe de nedescris. 
Însă, atunci când omenește pare că nu mai este cale de 
scăpare, să nu uităm să apelăm la ajutorul Maicii Dom-
nului. Ce mamă adevărată nu-și ajută copilul? E adevă-
rat faptul că nu trebuie să cădem nici în cealaltă extre-
mă. Dacă mama noastră care ne-a născut nu poate să 
ne ofere totul din punct de vedere material, nu înseamnă 
că trebuie să-i cerem Maicii Domnului lucruri care nu 
ne sunt de folos. Aceasta se întâmplă nu pentru că Fiul 

Maicii Domnului nu ar putea să facă așa ceva, doar că 
Mântuitorul știe ce este mai bine pentru fiecare dintre 
noi oamenii. De aceea, nu întotdeauna ni se împlineș-
te cererea în rugăciune. Sau poate că uneori urmează 
să primim ulterior ceea ce cerem. Dacă ne dorim ceva 
care credem că ne trebuie neapărat acum nu înseamnă 
că dorința noastră este și bună. Uneori, chiar compor-
tamentul nostru e cel care produce neîmplinirea rugă-
ciunilor noastre. O mamă, oricât de bună ar fi, nu poate 
să-i mai împlinească voile copilului său dacă acesta nu 
mai ascultă de ea. Nu ne cere nimeni să ne riscăm pro-
pria viață pentru altcineva. Nu suntem obligați să ne do-
năm întreaga avere celor săraci. Însă, a-i ajuta pe ceilalți 
de lângă noi așa cum putem noi, nu credem că e ceva 
imposibil de realizat. Cum să fim ajutați, dacă refuzăm 
să-i ajutăm pe ceilalți atunci când putem să o facem? 
E drept că niciun om nu este perfect pe pământ. Însă, 
azi este ziua în care trebuie să ne propunem să fim mai 
buni decât ieri. E adevărat că trecutul nu ni-l mai putem 
schimba. Dar viitorul ni-l putem face mai bun pentru toți. 
Azi e ziua în care putem să ne naștem la o viață nouă 
în folosul celorlalți. Ușor nu este. Dar cu ajutorul Maicii 
Domnului, vom reuși așa ceva. Amin.

Prof. Ionuț-Cătălin I. Popescu
(reflecție la 8 septembrie, Sf. Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Pregătirea pentru Cruce!
Mântuitorul nostru Iisus Hristos având două firi, dum-

nezeiască și omenească, a răbdat Pătimirile cu umani-
tatea Sa, și fără a se face distincție între cele două firi, 
pentru că unirea lor s-a făcut fără împărțire sau despăr-
țire, dar în același timp fără să se amestece și fără să se 
schimbe, astfel că Cel care a suferit este numit în același 
timp și Domnul Slavei și Fiul Omului, după cum este scris: 
„Și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din 
cer, Fiul Omului, Care este în 
cerˮ (In. 3, 13). Dumnezeirea 
s-a îmbrăcat cu umanitatea în
așa fel încât a devenit o sin-
gură Persoană, în același timp
și Dumnezeu și Om, pentru că
Logosul divin, sau Fiul cel veș-
nic al lui Dumnezeu, Cel deofi-
ință cu Tatăl s-a unit în așa fel
cu umanitatea încât Cuvântul,
sufletul și trupul este un singur
Hristos.

Pogorârea se referă la 
zămislirea Sa din Duhul, deși 
Sfânta Fecioară a contribuit la 
creșterea și nașterea firii Sale 
omenești, totuși originea firii 
omenești implică puterea firii 
Sale celei dumnezeiești care este izvorul și fundamentul 
trupului, și deși a petrecut în chip de rob, El este veșnic 
prezent ca Dumnezeu a toate în ceruri ca și Cuvânt și cu 
trup pe pământ ca Fiu al Omului! Astfel că Cuvântul S-a 
făcut trup, El nu a încetat niciodată să fie Cuvântul!

După cum șarpele are în sine și moartea și viața, pen-
tru că antidotul pentru vindecarea de veninul mușcăturii de 

șarpe se scoate tot din veninul șarpelui, tot astfel Domnul 
este făcut cunoscut prin șarpele de aramă, pentru că El 
a venit în asemănarea trupului păcătos. Dacă păcatul a 
venit prin trup, Domnul aduce vindecarea prin asumarea 
acestui trup, asemănător trupului păcătos, așa cum șar-
pele de aramă avea asemănarea unui șarpe cumplit, dar 
fără să aibă venin ucigător în mădularele sale, însă prin 
ridicarea sa în văzul tuturor, da celor care priveau spre 

el, vindecarea celor care erau 
mușcați de șerpii vii, tot astfel 
Izbăvitorul neamului omenesc, 
nu s-a îmbrăcat în trup păcă-
tos, ci în asemănarea unui trup 
păcătos, pentru ca, suferind 
moartea pe Cruce, să elibe-
reze pe cei ce cred în El de 
tot păcatul și de moarte. Deci 
după cum cei care priveau la 
șarpele ce fusese înălțat ca un 
semn erau vindecați de moar-
te și de rănile făcute de muș-
căturile de șarpe, tot la fel cei 
care privesc la Taina Crucii, la 
Taina Pătimirii Domnului, cre-
zând în ea, mărturisindu-o și 
imitându-o sunt mântuiți pentru 

veșnicie de orice moarte de care s-au molipsit. Căci dacă 
șarpele care semnifică păcatul aducător de moarte, muș-
ca sufletul omului infuzând veninul morții, nu era altă cale 
de a scăpa de cucerirea sa, decât vindecarea care vine 
firii omenești din ceruri, căci Dumnezeu Cuvântul a ve-
nit luând firea noastră întru asemănarea trupului păcătos 
pentru ca să osândească păcatul în trupul Său (Rm. 8, 3). 



CALEA ORTODOXĂ4 An 3, Nr. 23, septembrie 2022

Revistă gratuită cu apariție lunară, în tiraj de 20 de exemplare

Sfânta Mare Muceniță Eufimia (16 septembrie)
Dumitra Groza
(16 septembrie 2022)

Sursă foto: doxologia.ro
Ca „fecioarele înțelepte”
Era mereu pregătită,
Urcând duhovnicești trepte
Înspre o viață sfințită.

Crescută cu bucurie,
De bine-credincioși părinți,
În Biserică-a vrut să fie
Între slujitori cinstiți.

S-a născut în Calcedon
Dintr-un distins tată;
Senatorul Filofron (Sigeliticul)
Și o mamă minunată.(Teodorosia)

În ținutul Bitiniei,
Chiar lângă Bosfor se găsea
Calcedonul, și-n rânduiala
Fecioarelor, Sfânta slujea.

Era atât de frumoasă
Și foarte bine educată!
Viața ei cea luminoasă,
Lui Hristos era-închinată.

Pe timpul lui Dioclețian,
Priscus era pus Antipat
Și stăpânea la Calcedon,
Cu voia păgânului împărat.

Dorind el să facă praznic
Zeului Ares (Marte), la Calcedon,
A dat poruncă să se adune
Și să jertfească fiecare om.

Cei ce nu se vor supune 
Și nu i se vor închina,
Vor fi aspru pedepsiți,
Dacă porunca vor călca.

S-a adunat mulțime mare
De oameni și dobitoace
Spre închinarea la idol,
Cu diavolul să se-împace.

Oi și boi au junghiat,
Idolului să jertfească,
Iar creștinii au ajuns,
De idoli să se scârbească.

De cumplita înfricoșare,
Răspândită de Antipat,
Prin puterea întăritoare,
Dată lui de către împărat,

Creștinii, strânși toți la un loc,
S-au ascuns cum au putut,
Vrând să găsească un mijloc,
Și-n rugăciune au crescut

Urând acea prăznuire,
Contrară lui Dumnezeu,
Creștinii aduceau cinstire,
Lui Hristos, Fiului Său.

Spre a se convinge că toți,
Respectă porunca dată,
Au început acești netoți
Să caute pe creștini îndată.

Găsind pe cei 49 de creștini,
I-au scos unul câte unul,
(Fiind într-un loc tăinuit)
Așa cum ordona „nebunul”.

Cu cruntă nemilostivire,
Ușile au dărâmat,
Cu batjocură și necinste
Și i-au adus la Antipat.

Ca oile la junghiere,
Înaintea lui au stat
Smeriții robi ai lui Hristos,
Rămânând de neînduplecat.

Erau gata să îndure 
Orice pentru Dumnezeu ;
Nimic nu precupețeau
Spre a-L slăvi pe Fiul Său.

Și Sfânta Eufimia 
Se afla în mijlocul lor,
Pentru că și ea refuzase
Să se-nchine idolilor.

Au încercat în fel și chip
Prin chinuri îngrozitoare
Să îi aducă pe creștini
La reaua idolatrizare.

Niciun creștin n-a acceptat,
Ca lui Ares (Marte) să slujească
Și pe Antipat l-au înfruntat,
Știind că voia să-i chinuiască. 

Din mijlocul grupului de creștini
Au scos fecioara minunată,
Încercând s-o convertească,
Dar nu s-a lăsat înduplecată.

Eufimia a urât amăgirile
Și ca o pasăre neînfricată
Nu s-a opus să fie târâtă,
Între păgâni la judecată.

De Hristos nu s-a lepădat
Cu toate amenințările 
Cu demnitate i-a înfruntat,
Sfidându-le privirile!

Sfânta Evanghelie arată intensitatea iubirii lui Dum-
nezeu față de creația Sa, zicând: „Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumeaˮ, această distanță infinită între firea 
nemuritoare, fără început și fără sfârșit și firea noastră 
care nu era decât praf și cenușă, împovărată cu mulțime 
nenumărată de păcate, dar care și după așa infinită iubi-re 
a rămas nerecunoscătoare, rănindu-L pe Acesta care i-a 
iubit. Căci Domnul nu a trimis un slujitor sau un înger sau 
chiar un arhanghel ci pe Însuși Unul Născut Fiul Său.

Acest dar de preț, Fiul Unul Născut, este dovada iubirii 
supreme, care arată câștigul personal al fiecăruia dintre noi 
și al firii noastre omenești în general și anume: filiația. Și 
aceasta nu că nu ar fi putut să ne mântuiască în alt fel, ci 
că în felul acesta a arătat iubirea Sa covârșitoare în mod 
abundent, ca să ne aducă pe noi mai aproape de El prin 
jertfa Fiului Său. Dacă ar fi avut ceva mai drag, 
Dumnezeu l-ar fi dat pentru noi, dar nu a avut nimic mai 
drag decât pe Fiul Său. Această iubire infinită și adevărată 
este mai mare decât aceea în care Însuși Dumnezeu Tatăl 
s-ar  fi  dat  pe  Sine  pentru  noi,  dar  dându-l  pe  Fiul  și 

Fiul Însuși dându-se tot din iubire pentru noi, pentru ca 
prin aceasta neamul nostru să fie neamul Lui.

Mântuitorul și Făcătorul nostru, Care este Fiul lui 
Dumnezeu dinainte de veci, Cel deoființă cu Tatăl a de-
venit Fiul Omului la sfârșitul veacurilor, pentru că dacă la 
început ne-a creat să ne bucurăm de fericirea vieții celei 
veșnice, acum ne restaurează prin slăbiciunea umanității 
Sale, pentru a redobândi viața pe care am pierdut-o. 

Din nefericire însă unii din cei fără de grijă, folosesc 
bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu pentru a-și înmulți 
mărimea păcatelor lor considerând că nu există nici iad, 
nici pedepse viitoare, pentru că Dumnezeu iartă toate 
păcatele. Dar nimeni nu trebuie să uite că există două 
veniri ale Domnului Hristos, una trecută, pentru iertare 
și mântuire și una viitoare, cea de-a doua, pentru jude-
cată. 

Pr. Prof. Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci, Sf. Ev. Ioan 

3, 13-17, Convorbirea lui Iisus cu Nicodim, 11 septembrie)
Sursă foto: crestinortodox.ro
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Nicicum nu s-a înfricoșat
Și însemnându-se cu Sfânta Cruce
Printre chinuri, Sfânta a cântat
Psalmi, cu vocea ei cea dulce. 

Tiranii s-au îngrozit văzând,
Cum carnea i se desprindea
De pe oase, fiind legată pe roată,
Iar roata cu dinți se învârtea.

Cum Domnul nu își uită fiii,
Pe Îngerul Său a trimis
Și-a oprit cumplita roată,
Din imaginea de nedescris. 

A coborât-o de pe roată
Și rănile i le-a tămăduit
Și văzând întreaga gloată,
Pe loc toți s-au îngrozit.

Nu înceta să mulțumească
Domnului Iisus Hristos;
Rugându-L să o întărească,
Iar El a salvat-o misterios. 

Tiranul, mai tare s-a aprins,
Crezând că este o vrăjitoare
Și furia nestăvilită l-a cuprins;
Nu mai știa cum să o omoare.

Altor chinuitori a poruncit
Să o arunce în cuptorul încins,
Ei cuptorul au pregătit,
Dar de ea nu s-au atins.

„Cântarea celor trei tineri 
Din Babilon”, Sfânta a cântat
Și cu credință neînfruntată,
Cu Semnul Crucii s-a însemnat.

O rouă cerească a coborât
Peste cuptorul înfierbântat
Și Îngerii Domnului venind,
Pe chinuitori i-au speriat, 

Încât ostașii, Victor și Sostene,
Chiar de nu erau creștini,
Văzând îngerii împrăștiind focul
S-au schimbat „din rădăcini”:

Credința au mărturisit
În Domnul Iisus Hristos
Și au primit mucenicia,
Dându-și viața cu folos.

Alți doi ostași, mai cruzi,
Au aruncat-o în cuptor,
Dar și de această dată
Hristos i-a venit în ajutor,

Că pe loc, focul, pe ei, i-a mistuit
Și în cenușă i-a prefăcut,
Iar Sfânta Eufimia a mulțumit,
Celui ce cu drag ne-a făcut.

Au pus-o și-ntr-o tigaie înfocată,
Ca mai repede s-o prăjească,
Dar tigaia s-a răcit rapid
Nevrând să o rumenească.

Căci Domnul era cu ea mereu
El, Cel ce pe toate le-a făcut,
Că pe cel ce crede-n Dumnezeu,
Nu-l lasă la greu când e căzut.

Apoi au aruncat-o în groapa
Cu jivine, dar ele au purtat, 
Pe Sfânta pe spatele lor
Și cu nimic nu s-a vătămat. 

Tiranul nu a renunțat
La obsesia lui drăcească
Și o groapă adâncă au săpat
Dorind să o chinuiască. 

Cu sulițe și săbii ascuțite,
Groapa secretă au umplut
Iar peste ea, cu delicatețe,
Pământ și iarbă-au așternut.

Au poruncit Sfintei Mucenițe
Să meargă pe deasupra ei
Sperând că de această dată 
Se va face așa cum vor ei.

Ca o pasăre măiastră,
După ce s-a însemnat
Cu Semnul Sfintei Cruci,
Peste groapă a călcat.

Chiar și de această dată 
A scăpat-o Bunul Dumnezeu,
Care îi ajută îndată,
Pe cei ce se încred în Fiul Său.

Alți păgâni ce n-au știut
Secretul, și liniștiți au pășit,
În sulițe și țepușe-au căzut
Și-n groapa misterioasă au pierit.

Văzând puterea dumnezeiască,
Ce pe Eufimia o apăra mereu,
Au bătut-o, vrând s-o strivească,
Dar trupul ei n-a pățit nimic rău.

Au dat-o și la fiare sălbatice,
Ce-n groapă, flămânde, așteptau
Dar în loc să o sfârtece
Ele pe spatele lor o plimbau.

Dar Dumnezeu Preamilostivul
Văzându-i credința mare,
A îngăduit unei ursoaice
Să o rănească la picioare.

Sângele ce curgea lin
S-a scurs din venele ei sfinte
Și sufletul, fără suspin,
Spre cer a zburat înainte.(304)

Că Sfinții Îngeri au purtat 
Comoara cea neprețuită, 
Când sufletul s-a dezlegat (16 sept.)
Urcând la cer spre-a fi mărită.

Părinții săi au ridicat
Cinstitul trup al fiicei lor,
Cu rugăciuni l-au îngropat
Spre bucuria credincioșilor.

Peste ani Sfintele ei Moaște
Creștinii le-au dezgropat,
Și-n Biserica Sfintei Eufimia,
Cu evlavie le-au așezat.(Calcedon)

Și mari minuni se săvârșeau
Prin ale sale rugăciuni 
Încât creștinii ortodocși
Doreau să fie și mai buni,

Că de ziua prăznuirii ei (16 sept.)
Un sânge mirositor curgea,
Pe care episcopul, pentru 
Vindecarea bolnavilor, îl folosea.

Când ierarhul locului,
Vrednic și evlavios se arăta,
Din Sfintele sale Moaște,
Mai mult sânge parfumat izvora.

Printr-o mică ferestruică, 
Episcopul locului strângea 
Cu-n burete, sângele cel parfumat,
Care pe cei bolnavi îi tămăduia.

Împăratul Mavrichie s-a îndoit,
Că ar fi totul adevărat
Și singur s-a dus la Sfânta Muceniță
Și Mormântul a sigilat.

Când l-a deschis a fost șocat,
Că mai mult sânge parfumat
Din Sicriul Sfintei Mucenițe,
Împăratul Mavrichie a adunat.
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S-a întărit în credință
Și mare evlavie a câștigat
La Sfânta Muceniță Eufimia
Și pe Domnul mai mult a lăudat.

Pentru multele sale minuni,
Vestea peste tot s-a împrăștiat
Bolnavi și pelerini de pretutindeni
La „prealăudata” s-au adunat.

Pe la anul 450, Biserica,
De eresuri a fost tulburată
Și multe certuri aveau loc
Pentru credința adevărată. 

Împărații Marcian și Sf. Pulheria,
Cei pentru credință râvnitori,
Văzând neînțelegerile iscate,
Au strâns ca niște binefăcători, 
630 de Sfinți Părinți la Calcedon,
Din întreaga lume ortodoxă
În cetățuia dinspre Bosfor
În Biserica (Mitropoliei) imensă,

Unde Preasfințitul Anatolie
Al Constantinopolului a prezidat
Lucrările Sfântului Sinod (451)
Pe care l-a binecuvântat.

Pentru că raportul era strâns
Între monofiziți și ortodocși
Au încredințat Duhului Sfânt
Adevărul, pentru ai lor urmași.

Și au rugat-o pe Sfânta Eufimia
Pe care cu evlavie o cinsteau
Să aducă de la Tronul Ceresc
Răspunsul pe care îl așteptau.

Fiecare tabără a așternut 
Pe câte un sul de pergament
Părerile în care au crezut
Și așteptau un răspuns urgent.

Cele două suluri cu înscrisuri
Pe pieptul Sfintei au așezat,
Apoi Preasfințitul Anatolie 
Cu Părinții, Sfânta raclă au sigilat.

Au trecut la post și rugăciune
Din inimă, neîncetată,
Toți cei 630 de Sfinți Părinți
Adunați din lumea toată.

După trei zile arzătoare,
Petrecute în rugăciune
De către toți Sfinții Părinți,
S-a petrecut o mare minune.

Când Patriarhul a deschis
Sfânta raclă, în fața tuturor,
Tot Soborul Sinodal s-a convins
De al Sfintei Eufimia ajutor.

Pergamentul monofiziților era 
La picioarele Sfintei aruncat,
Iar pergamentul ortodocșilor,
În mâna ei dreaptă era așezat.(16 sept.)

Sfânta a mijlocit cu credință
Pentru aflarea adevărului;
Ortodocșii având biruință,
Cu ajutorul sfânt al Domnului. 

De atunci, (451) Ortodoxia a triumfat;
Aproape toată Biserica Domnului
A crezut în Dumnezeu adevărat
Și în Cuvântul Sfânt al Lui. 

Aproape toți ereticii au înțeles
Și ei, credința cea adevărată,
Iar de atunci, Ortodoxia
S-a răspândit în lumea toată.
Necredincioșii au refuzat
Să se întoarcă la Dumnezeu,
Pe Sfânta nu au respectat
Și s-au dedat din nou la rău.

Blestematul de Leon Isaurul, 
Preluând împărăția,
A îndrăznit să ia pe ascuns, 
Moaștele Sfintei Eufimia

Și le-a înlocuit cu oasele 
Puturoase ale unui păcătos,
Încercând să păcălească,
Poporul cel bine-credincios,

Apoi a dat foc Bisericii,
Dar Dumnezeu nu l-a lăsat,
Că nu au crezut ortodocșii
Și mulți creștini l-au ignorat.

A aruncat Sfânta Raclă
În Mare pentru a scăpa 
De Sfânta Muceniță Eufimia,
Dar Domnul a avut grijă de ea.

Din rânduiala lui Dumnezeu,
O corabie pe-acolo trecea;
Stăpânii corabiei, Serghie
Și Sergon, au prins a se bucura.

Credeau că este o comoară,
(Vreo visterie lumească) 
Gândindu-se cei doi frați, 
Că o să se îmbogățească.

În portul „al lui Avid”, au deschis
Sicriul și au rămas fascinați;
Descoperind Sfintele Moaște
Au fost și mai încântați.

Ajungând în Insula Lemnos,
Sf. Glicheria (13 mai) i-a întâmpinat:
„Bucură-te, fericită Eufimia!”
Și cu căldură s-au îmbrățișat. 

„Bucură-te, fericită Glicheria!”
Mucenița Eufimia i s-a adresat,
Iar celor doi frați, în vedenie,
Cele două fecioare li s-au arătat. 

Au fost atât de fericiți,
Că voiau să ducă Sfintele Moaște
Ale Eufimiei în patria lor,
Dorind ca toți a le cunoaște. 

Dar furtuni multe s-au ivit
Și nu au mai putut pleca, 
Că aici erau ascunse sub obroc 
Și Moaștele Sfintei Glicheria, 

De teama necredinciosului împărat,
Cel ce ura dreapta credință;
Pe episcopul locului au anunțat
Care i-a făcut” o locuință”,
Așa cum în vis, Sfânta i-a rugat,
Apoi Serghie și Sergon au vândut
Corabia și tot ce-au adunat
Și aici până la sfârșit au șezut,

Alături de prețioasa comoară
Pe care Dumnezeu le-a dăruit,
Slujindu-i cu credință tare
Întreaga viață până la sfârșit.

După plecarea celor doi frați
În lumea fericită a celor drepți,
Mai târziu au ajuns la conducere,
Alți împărați mai înțelepți,

Împărăteasa Irina (cam în 796),
Cu credință a reabilitat
Cinstirea sfintelor icoane
Și-apoi toți le-au respectat.

Sobor de preoți și arhierei,
Însoțit de garda de onoare
Au pornit de la Constantinopol
La Lemnos spre a Sfintei reașezare

În cetatea împărătească,
Unde o mare parte și azi se găsește
Ca pe creștini să-i ocrotească
Și întreaga suflare o prețuiește.

Întreaga Ortodoxie o cinstește,
Că prin ajutorul ei sfânt,
Credința cea adevărată
S-a răspândit pe pământ. (din 451)

Pe 16 septembrie an de an,
În Biserica Ortodoxă e prăznuită
Sfânta Muceniță Eufimia,
Și de noi, ortodocșii este cinstită. 

Îi mulțumim și o rugăm
Să ne fie mijlocitoare, 
Cu dragoste o binecuvântăm,
Că o avem ca Sfântă rugătoare.
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„Cine voiește sa vină după Mine, să se lepede de sine, 
să-și ia crucea sa și să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34)

Am sărbătorit praznicul cinstitei și de viață făcătoarei 
Cruci, unul din imnele cântate de Sfânta Biserică fiind 
acesta: „Crucii Tale ne închinăm Stăpâne și Sfânta Învi-
erea Ta o lăudăm și o slăvim”. Pentru Sfânta Cruce, atât 
poeții Bisericii cât și Sfinții Părinți au alcătuit imne și au 
împletit cuvinte de laudă. Unul din sfinții care iubeau și 
cinsteau Sfânta Cruce a fost Sfântul Cosma Etolianul, 
acesta primind mucenicia în anii sclaviei. Atât de mare 
era evlavia lui, încât oriunde se afla ridica o cruce mare 
de lemn și predica la umbra ei, împărțind totodată și cru-
ciulițe care făceau minuni. Despre Cinstita Cruce ne vor-
bește și Evanghelia de astăzi (Marcu 8,34).

„Cine voiește” zice. Vedem că Hristos nu forțează pe 
nimeni ci îl lasă pe om liber. Dacă vrei, crezi în Hristos, 
dacă nu vrei, nu crezi. Vedem așadar că omul are liberul 
arbitru de a alege sau nu pe Hristos și Crucea Sa. Chiar 
dacă nimeni nu vrea sa creadă și vor veni anii aceștia în 
care nimeni nu va crede, trebuie să știm ca Hristos n-are 
neapărat nevoie de noi sus în cer. Acolo, cete de îngerii Îl 
laudă Și-L Slăvesc zi și noapte. Așadar ești liber să crezi 
sau să nu crezi. 

Însă din momentul în 
care ai spus că crezi, ca 
să fii consecvent trebuie 
să împlinești trei lucruri. 
Primul este să se lepe-
de de sine – adică să îți 
urăști sinele tău stricat, 
să urăști păcatul ca fiind 
cel mai mare dușman al 
tău. Al doilea este să ri-
dici crucea, crucea ta. Al 
treilea lucru – să urmezi 
pașii, urmele lui Hristos. 
Așa cum El a ridicat pe 
umeri Crucea Lui tot la fel 
și noi, creștinii mici și mari, 
bărbați și femei, să ne ridicăm crucea noastră. Care este 
așadar crucea pe care trebuie să o ridicăm noi. În primul 
rând, nu trebuie să ne lipim de lucrurile trecătoare, traiul 
bun, confort și bani. Crucea înseamnă silință, trudă și su-
doare. Așa s-a făcut și așa se face un lucru bun. Cine pă-
șește pe drumul acesta are parte de cruce. Din clipa în care 
se naște și până va închide ochii în această lume deșartă 
și se va așeza o cruce pe mormântul lui, creștinul își ridică 
crucea. Și vai, dacă nu o va ridica! În cele ce urmează o să 
enumerăm câteva cruci ale omului în viață. 

Întâi de toate, crucea este munca pe care trebuie să 
o facă omul, fiind poruncă dumnezeiască, cât și datorie.

Plugarul se scoală de dimineață, se duce la ogor,
sapă, ară, seamănă, taie ramurile uscate, adapă pămân-
tul cu apă și cu sudoarea lui, chiar și cu sângele lui. 

Ciobanul ridică o cruce când aleargă după oi, capre și 
vaci, în munți, și le apără de animalele sălbatice.

O cruce ridică muncitorul care se clatină pe schelă 

sau lucrează în fabrică. 
O cruce ridică învățătorul când are de a face cu copii 

obraznici și răsfățați. 
O cruce are și medicul, care este dator să alerge la 

nevoie la orice oră. 
O cruce ridică și sora medicală, care înnoptează la 

căpătâiul celui bolnav. 
O cruce ridică preotul, mai ales astăzi, când îl iau pes-

te picior și-l înjură chiar și copiii mici. 
Orice om cinstit are o cruce. Așadar, o cruce este lu-

crarea noastră, munca noastră cu conștiinciozitate. 
O cruce este și boala. Gândiți-vă! Să fii țintuit la pat 

nu o oră, sau două, sau o zi, ci o lună, două luni, un an, 
doi ani, douăzeci de ani, treizeci de ani, patruzeci de ani! 
Cine rabdă boala fără să hulească, ci slăvindu-L pe Dum-
nezeu, își ridică crucea și va avea cunună. 

Vreți alte cruci? O cruce este și căsătoria. Și femeia 
cu bărbat rău și grosolan, care o maltratează și o bate, 
și bărbatul cu femeie capricioasă sau geloasă, care nu-l 
lasă nicio clipă să se liniștească, și ei ridică o cruce.

O cruce este și familia: să meargă tatăl de diminea-
ță la serviciu, să se ostenească să-și scoată pâinea, iar 
mama să nască copii, să se îngrijească de toate, toată 
ziua și noaptea, să privegheze lângă copilul bolnav. 

Cruce este și vădu-
via. Femeia tânără, că-
reia i-a murit bărbatul, ce 
cruce are! Binecuvân-
tate sunt aceste femei 
dacă păstrează crucea 
aceasta și o duc cu dem-
nitate. Vedem dar ca în 
fiecare etapă, în fiecare 
moment al vieții, trebuie 
să ne ridicăm crucea și 
să ne-o asumăm împre-
ună cu Hristos.

„Și să-și ia crucea sa”. 
Dar când Hristos zice că 
trebuie să ridicăm crucea 
nu se referă doar la aces-

te cruci. Se referă și la ceva mai profund. Care este acest 
lucru mai profund? Cruce înseamnă în principal bătălie, 
lupta pe care trebuie s-o ducem cu noi înșine; cruce este 
să războim cu putere patimile noastre, răutățile noastre, 
păcatul. O, păcatul! Acesta este marele dușman. Păcatul 
(fie slavă deșartă și egoism, fie iubirea de argint și lăcomia, 
fie curvia și adulterul, fie invidia și răutatea, fie orice altă 
neputință), este o fiară care mugește în piepturile noastre, 
fiara cu șapte capete a iadului, care caută să ne sfârtece. 
Așadar, este nevoie de crucificare, de răstignire. Nu doar 
de semnul crucii, pe care-l fac mamele copilașilor luându-le 
mânuța. Crucificare sau răstignire înseamnă să lovești la 
rădăcină patimile, răutățile, defectele tale, să-ți omori păca-
tul ce-l ai în tine. Și așa cum cel răstignit nu poate să fure 
sau să facă alt rău, pentru că mâinile lui sunt pironite, așa și 
cel care își omoară patimile devine inapt pentru păcat.

O cruce, într-un sens mai profund, sunt onestitatea, 
iubirea de adevăr, consecvența, sărăcia de bunăvoie, 

Duminica după Înălțarea Sf. Cruci
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File de sinaxar

„De Dumnezeu iubitorilor Părinți, suindu-vă în munții 
faptelor bune, locașuri Preasfântului Duh v-ați arătat, iar 
acum ca făclia în sfeșnic luminați în lume, Cuvioșilor Ne-
ofit și Meletie; rugați-vă lui Hristos-Dumnezeu să mântu-
iască sufletele noastre!” (Tropar)

Sfântul Cuvios Neofit s-a născut în veacul al XVI-
lea, din părinți creștini ortodocși, cu frică de Dumnezeu 
și cu evlavie sfântă. De tânăr a primit chipul îngeresc al 

călugăriei în Mănăstirea Cozia și, după mai mulți ani de 
ascultare smerită în obște, dorind viață desăvârșită, a 
primit binecuvântarea starețului său să meargă în pustni-
cie. Astfel, și-a săpat o chilie în partea de apus a muntelui 
numit Sălbaticul și acolo s-a nevoit singur în aspre os-
teneli și în neîncetată rugăciune, primind după o vreme 
tunderea în marea schimă călugărească.

Toată săptămâna postea și se ruga în peșteră, iar din 
când în când, în Duminici și sărbători, cobora la sihăstria 

de la Turnu, se spovedea la Cuviosul Daniil duhovnicul, 
apoi, la Sfânta Liturghie, se împărtășea cu Sfântul Trup 
și Sânge al Mântuitorului nostru Hristos. Fiind lucrător 
încercat al rugăciunii neîncetate, acest fericit, mare ne-
voitor și iubitor de Dumnezeu, după ce s-a dăruit cu totul 
vieții pustnicești și a ajuns pe înalte trepte de sfințenie, 
a primit de la Duhul Sfânt darul lacrimilor și al mijlocirii 
pentru întreaga lume.

După 30 de ani trăiți în sălbăticia locurilor, unde a 
suferit asprimea iernilor „în sărăcie și golătate”, răbdând 

grele ispite de la diavoli, și-a dat sufletul în 
mâinile Domnului acolo în peșteră, neștiut de 
nimeni. Trupul său a fost descoperit de un că-
lugăr de la Mănăstirea Cozia, care era rânduit 
să ducă mâncare pustnicilor. El a luat trupul 
Sfântului și l-a adus la mănăstire să-l îngroa-
pe. Dar noaptea, Fericitul Neofit i s-a arătat în 
vis și l-a certat, poruncindu-i să-i ducă trupul 
înapoi în peșteră. Tot în această noapte, Cu-
viosul s-a arătat și starețului, îndemnându-l 
să așeze la locul său de nevoință sfântul său 
trup. A doua zi de dimineață, călugărul a luat 
cinstitul trup al Cuviosului și, împreună cu un 
alt monah, le-a dus în peștera lui, în muntele 
Sălbaticul. Ajungând aici, unul dintre călugări, 

supărat de osteneala pe care o făcuse, a zis: „Cu urșii 
ai trăit, cu urșii să rămâi!‖. Pentru aceste vorbe lipsite 
de evlavie a fost însă pedepsit îndată, întorcându-i-se 
capul spre spate. Atunci, cu vaiete mari a coborât la 
mănăstire, mărturisindu-și păcatul. Părinții, împreună 
cu starețul mănăstirii, s-au rugat Cuviosului Neofit să-l 
ierte pe cel păcătos și acesta s-a vindecat îndată. În 
felul acesta a preamărit Dumnezeu pe plăcutul său, ară-
tându-l înaintea tuturor făcător de minuni și tămăduitor. 

Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie 
de la Mănăstirea Stânișoara (3 Septembrie)

nearătarea, anonimatul, smerenia, tăierea voii păcătoase, 
omorârea ego-ului și a patimilor, ascultarea față de legea 
și voia lui Dumnezeu, urmarea lui Hristos. Acestea, iubiții 
mei, sunt crucile pe care trebuie să le ridicăm toți. Și fericit 
cel care își îndeplinește această sfântă datorie. Acesta Îl 
urmează pe Domnul nostru Iisus Hristos. 

Era odată într-un sat un om care suferea chinuri, dar nu 
avea răbdare. Cârtea și spunea: „De ce, Dumnezeul meu, 
au venit aceste încercări peste mine? De ce ne-
norocirea asta atât de mare? Grea cruce mi-ai pus pe 
umeri, ești nedrept…” Într-o noapte, a văzut în vis că l-a 
luat un înger, l-a dus pe o câmpie mare, și acolo vede ră-
sărind cruci ca spicele; cruci de diferite forme și mărimi, de 
la mici la mari; cruci de lemn, de marmură, de fier, de la 
cele ușoare la cele grele. Îi zice îngerul: - Alege-ți singur 
una din aceste cruci.

El, după ce s-a uitat la toate, a ales o cruce mică,  foar-
te ușoară.

- Pe asta o vreau, zice.
- Ei, îi răspunde atunci îngerul, asta este crucea ta;

este cea mai mică ce există.
Înțelegeți? Există cruci mari și grele pe care le-au ridi-

cat Sfinții și Părinții Bisericii, ca de pildă Sfântul Cosma. 
Crucea noastră este foarte mică, fulg și paie în compara-
ție cu crucea acelora și mai ales în comparație cu crucea 
pe care a ridicat-o Hristos. Important este să nu cârtim și 
să nu hulim, ci să ne gândim că alți semeni de ai noștri 
pătimesc lucruri și mai rele, ci să căutăm să chemăm pe 
Hristos în ajutorul nostru prin asumare și smerenie, pen-
tru a ne ajuta în ridicarea crucii fiecăruia dintre noi. 

Așadar, să rugăm pe milostivul Dumnezeu a ne în-
vrednici să împlinim îndemnul Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos: „Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 
34). Amin.

Pr. Alin Constantin Nicola
Parohia Comoșteni, jud. Dolj

(predică la 18 septembrie, Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1, 
Luarea Crucii și urmarea lui Hristos)

Sursă foto: doxologia.ro
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Vestea aceasta s-a răspândit curând, mai ales în satele 
de prin apropiere, încât mulți credincioși își îndreptau 
pașii spre peștera lui unde se închinau și primeau mân-
gâiere sufletească și vindecare de boli. 

Sfântul Cuvios Meletie a trăit în sihăstria Stânișoarei 
la cumpăna veacurilor al XVI-lea și al XVII-lea. Se crede 
că era de loc dintr-un sat aflat în preajma Mănăstirii Co-
zia, unde a și intrat ca viețuitor din fragedă vârstă. Aici 
s-a nevoit în post și rugăciune până în ziua în care, la ru-
gămințile lui, starețul său i-a dat binecuvântare să mear-
gă la părinții sihaștri și să se nevoiască dincolo de Olt.

Cuviosul și-a săpat o peșteră în partea de sud a Mun-
telui Sălbaticul, munte în care se nevoia și pustnicul Ne-
ofit. Acolo a rămas fericitul, a primit marea schimă și s-a 
ostenit vreme de peste 40 de ani, slăvindu-L neîncetat 
pe Dumnezeu și păzindu-și mintea curată de cugetele 
cele rele.

Ostenelile lui erau nenumărate: lacrimi, suspine, me-
tanii, postiri, privegheri și lupte împotriva duhurilor necu-
rate. Șase zile se nevoia în chilia pe care și-o săpase în 

peșteră, iar duminica mergea la Cuviosul Daniil, duhovni-
cul de la Turnu, și primea Sfânta Împărtășanie.

Zilnic își aducea apă cu ulciorul de departe, ca să se 
ostenească mai mult și, în același timp, să se roage și mai 
mult. La bătrânețe, însă, nemaiputând coborî din peșteră 
cale îndepărta-tă, s-a rugat lui Dumnezeu și, prin grija 
Maicii Domnului, a izvorât un izvor de apă chiar înaintea 
peșterii sale, care curge și astăzi, fiind numit „Izvorul lui 
Meletie”. Astfel, Dumnezeu l-a slăvit prin darul minunilor, 
al tămăduirilor și al mângâierii sufletelor întristate, încât 
Cuviosul a ajuns să fie cunoscut pentru sfințenia sa.

După îndelungate nevoințe, ajungând la adânci bătrâ-
neți, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu.

În ședința de lucru din 25 februarie 2016, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Sfin-
ților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, 
rânduindu-le zi de pomenire la data de 3 septembrie.

Pr. Daniel Budeanu
Parohia Motru I, jud. Gorj

Sursă foto: doxologia.ro

Micul catehism
Eutanasia

„Dacă nu mă omori, ești un criminal” 
(Franz Kafka)

La începutul existenței sale, în grădina Edenului, omul nu cu-
noștea suferința și moartea, acestea fiind urmările păcatului stră-
moșesc; mai mult decât atât „omul poseda în sine potența nemu-
ririi și dacă ar fi persistat în bine, ar fi putut să ajungă nemuritor”1.

Așadar, boala, suferința și moartea nu le-a creat Dumne-
zeu, ci acestea se datorează proastei folosiri a libertății primilor 
oameni, căci aceștia în loc să asculte de Dumnezeu în rai, au 
călcat porunca primită ieșind astfel din comuniunea cu Dumne-
zeu și „separându-se de Bine, ei au deschis natura omenească 
tuturor relelor”2.

Înțelegând astfel că, toți oameni moștenesc natura bolnavă, 
căci „prin greșeala unuia a venit osânda pentru toți oamenii” 
(Romani 5. 18); de aceea, noi nu trebuie să ne lăsăm pradă su-
ferinței și bolii, ci să ne îngrijim de sănătatea noastră pentru că: 
„viața noastră pământească este cel mai mare bun al omului 
și temelia tuturor celorlalte bunuri de care se poate învrednici 
cineva pe pământ; viața pământească este timpul de pregătire 
pentru viața veșnică; de aceea, ea fiind un dar al lui Dumnezeu 
și având un preț atât de mare, păstrarea și îngrijirea vieții, pen-
tru timpul rânduit ei de Dumnezeu, este și o datorie și un drept 
al fiecărui credincios”3. 

Biserica îngrijindu-se de viața noastră și mai ales ca trece-
rea prin moarte să fie liniștită, cu conștiința datoriei împlinite, ea 
cere permanent în rugăciune „sfârșit creștinesc vieții noastre, 
fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșata 
judecată a lui Hristos, la Domnul să cerem”.

Cunoscând importanța vieții, „morala creștină recunoaște fi-
ecărui individ, din clipa zămislirii sale, dreptul inviolabil la viață, 

acesta fiind dreptul elementar al fiecăruia”4 iar datorită acestui 
drept, creștinismul s-a situat în contradicție cu concepția oame-
nilor din antichitate, căci aceștia nu respectau viața infirmilor și 
a celor grav bolnavi. 

Acest drept de viață atrage cu sine datoria omului de a 
susține viața, căci așa cum originea vieții se reduce la voia lui 
Dumnezeu, tot astfel și continuarea ei ar trebui să se raporteze 
la voia lui Dumnezeu, de aceea omul nu trebuie să dispună de 
ea după bunul său plac, pentru că prin chemarea la existență, 
Dumnezeu nu-l pune pe om în fața alegerii, de a primi sau a 
refuza darul vieții, așadar creștinismul pe principiul că, nimeni 
nu e proprietarul absolut al vieții sale, se pronunță ferm împo-
triva eutanasiei5. 

În prezent, „grija acordată suferinzilor s-a prelungit cu aten-
ția ce se cuvine muribunzilor, luând ființă thanatologia care cu-
prinde adevărate reguli și proceduri de asistare a omului aflat 
pe patul morții”6; tot în acest cadru, al dreptului de a muri demn, 
este situată și eutanasia, ca sintagmă pusă în circulație de 
către Francis Bacon (1561-1626) și înseamnă „moarte bună, 
moarte ușoară, plăcută” sau într-o definiție mai puțin creștină: 
„arta de a sfârși bine, frumos, agreabil și demn enigmatica 
existență umană”7.

Eutanasia în sensul strict literal este acceptată de Biseri-
că, deoarece aceasta este cererea ei permanentă așa cum 
am arătat mai sus, dar nu poate fi acceptată eutanasia „ca 
intervenție intenționată pentru izbăvirea omului de o boală in-
curabilă sau de dureri insuportabile, trupești sau sufletești și 
ca întrerupere a acordării de mijloace de supraviețuire în ace-
lași scop”8. Prima este numită eutanasie activă constituind o 
formă de sinucidere sau sinucidere indusă, când se face cu 

1. Dr. George Stan, Teologie şi Bioetică, Ed. Biserica Orto-
doxă, Alexandria, 2001, p. 103,

2. Jean-Claude Larchet, Teologia Bolii, Sibiu, 1997, p. 27.
3. ***, Învăţătură de credinţă ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bu-

cureşti, 1992, p. 373-374.

4. Mitropolit dr. Nicolae Mladin, prof. diac. dr. Orest Buce-
vschi, prof. dr. Constantin Pavel, pr. diac. Ioan Zăgrean, Te-
ologie Morală Ortodoxă, vol II, Ed: Reîntregirea, Alba Iulia, 
2003, p. 143.

5. Ibidem, p. 143-144.
6. Pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma, Bioetică, Ed: Marineasa,

Timişoara, 2003, p. 157.
7. Prot. dr. Marcu Bănescu, Reflexii teologice în legătură cu

eutanasia, în rev. Mitropolia Banatului, 1986, nr. 1, p. 8.
8. Prof. Dr. Georgios I. Mantzaridis, Morala Creştină, vol II,

trad. diac. drd. Cornel Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucu-
reşti, 2006, p. 514-515.



CALEA ORTODOXĂ10 An 3, Nr. 23, septembrie 2022

Revistă gratuită cu apariție lunară, în tiraj de 20 de exemplare

voia bolnavului, sau de omor, când se face fără voia lui, iar cea 
de-a doua formă numită pasivă nu se poate diferenția de pri-
ma; există și eutanasia indirectă care are loc ca efect colateral 
nedorit, în urma folosirii de medicamente pentru combaterea 
durerii insuportabile9.

Prezentată eutanasia în „mantia curată a milei și a dragostei 
față de cel suferind, susținătorii acestui diabolic mod mascat de 
a ne ucide aproapele îl amăgesc pe medic, zicându-i că răul pe 
care îl face, este de fapt un bine, pentru că scutește de suferin-
țe pe muribund”10.

De altfel prezentată ca act de dragoste față de cel muribund, 
căruia îi iei zilele pentru a pune capăt suferințelor insuportabile 
pe care le îndură, medicul de fapt nu-l eliberează pe bolnav de 
suferință, ci eliberează „familia și societatea de bolnavul deve-
nit povară inutilă, dacă nu cumva în spatele eutanasiei nu se 
ascund și interese meschine, cum ar fi moștenirea”11.

Astfel, „știind că eutanasia este o practică inadmisibilă din 
punct de vedere al eticii și pedepsită de lege, mesajul medicinii 
este de a lupta pentru viață și nu de a justifica moartea, iar 
omorul din compasiune este contrar menirii profesiunii medi-
cale”12.

Biserica Ortodoxă consideră pe cei ce recurg la eutanasie 
ca dând dovadă de „necredință în purtarea de grijă a lui Dum-
nezeu și lașitate în a înfrunta greutățile vieții”13. De asemenea, 
în cuvintele și faptele Mântuitorului nu aflăm nici cel mai neîn-
semnat indiciu în favoarea eutanasiei, căci: „grija permanentă 
a Mântuitorului de cei obijduiți și bolnavi, vindecarea bolnavilor 
și învierea din morți a lui Lazăr ș.a., sunt indicii și argumente 
împotriva eutanasiei și nu pentru ea. Pe bolnavul care zăcea și 
suferea de 38 de ani, Mântuitorul îl întreabă: «Vrei să fi sănă-
tos?» și-l vindecă; nu-l ucide pentru a-l scăpa de suferințe, cum 
ar fi trebuit să facă după concepțiile eutanasiștilor”14.

Pentru a înțelege mai bine importanța vieții, ca dar al lui 
Dumnezeu și respingerea categorică a legalizării eutanasiei, 
colegiul eticienilor ortodocși au formulat câteva afirmații ce re-
flectă un consens conturat în ultimii ani asupra acestei teme, si 
acestea au fost etalate în publicația Centrului Park Ridge, Cho-
osing Death astfel: „1. Viața umană, creată de către Dumnezeu 
și purtând chipul divin, e sfântă prin însăși natura ei și trebuie 
mereu respectată și protejată ca atare. 2. Principiul slujirii cere 
ca momentul morții și cel al zămislirii să rămână în mâinile lui 
Dumnezeu; El singur e deasupra vieții, a morții și a procesului 

morții. Există o vreme pentru a trăi și o vreme pentru a muri, 
iar acea vreme trebuie să rămână hotărâtă de Dumnezeu. 3. 
Trebuie făcut orice efort pentru refacerea pacientului până la 
un nivel optim al sănătății; viața pacientului își păstrează totuși 
valoarea sa ireductibilă, chiar și atunci când nu mai poate fi 
recâștigată întreaga sănătate. 4. În cazurile de boală în stadiu 
final (unde procesul morții este ireversibil iar moartea iminentă), 
este totuși permis ca susținerea vieții să înceteze, susținere ce 
nu în-seamnă mai mult decât o povară pentru pacient. În speci-
al în cazurile de moarte cerebrală, menținerea pacientului prin 
sisteme de întreținere a vieții e imorală și nu doar inutilă. 5. Pe 
de altă parte, nu poate fi justificată oprirea activă a vieți ome-
nești nevinovate, chiar și în cazurile de boală în stadiu final, în-
soțită de suferință grea. Așadar, eutanasia activă, inclusiv sinu-
ciderea asistată de medic, este interzisă potrivit eticii ortodoxe, 
indiferent dacă pacientul își exprimă sau nu dorința de a muri, 
adică indiferent dacă există sau nu consimțământul său”15.

Pentru creștin, „boala și suferința au un sens, el știe că să-
nătatea fizică nu-i folosește la nimic dacă nu este folosită în 
scopul mântuirii, iar boala și suferința nu trebuie să-l sperie, 
pentru că ele îi afectează numai trupul, dar nu-i pot ucide și 
sufletul16”.

În concluzie, se respinge categoric practicarea eutanasiei 
căci: „după morala propovăduită de Mântuitorul nici cele mai 
grele suferințe nu îndreptățesc distrugerea vieții, căci orice cli-
pă a ei, dacă pare fără sens pentru viața pământească, prețu-
iește mult, chiar foarte mult sub aspect moral pentru viața de 
dincolo, putând prilejui creștinului căința pentru păcatele sale. 
Pentru acest cuvânt și pretinde Mântuitorul să ne ducem cu 
răbdare greutățile vieții, adică să suportăm orice suferință cu 
deplină încredere în milostivirea divină”17.

9. Ibidem, p. 515.
10. Dr. George Stan, op. cit, p. 110.
11. Pr. Claudiu Dumea, Omul între „a fi” sau „a nu fi”,

Bucureşti, 1998, 108.
12. Dr. George Stan, op. cit, p. 111.
13. Prof. Dr. Georgios I. Mantzaridis, op. cit, p. 517.
14. Mitropolit Dr. Nicolae Mladin şi colab., op. cit, p. 145.
15. John Breck, Darul sacru al vieţii, trad. şi cuvânt înainte

P.S. Irineu Pop Bistriţeanul, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2003, 
p. 243-245.

16. Dr. George Stan, op. cit, p. 112.
17. Mitropolit dr. Nicolae Mladin şi colab., op. cit, p. 145.

Credința într-o judecată particulară sau anticipată „care 
are loc după moartea fizică, atunci când sufletul în prezența 
lui Dumnezeu, devine responsabil de întreaga viață, aparține 
eshatologiei ortodoxe. Această judecată este un fel de re-
capitulare conștientă a întregii vieți. În slujba înmormântării, 
există multe elemente ce ar părea la prima vedere incoe-
rente despre o etapă intermediară între moartea corporală 
a fiecăruia și judecata finală. Cu toate acestea judecata an-
ticipată nu este pusă la îndoială, deoarece omul stă în fața 
veșniciei cu nădejdea învierii, iar nu cu teroarea judecății”1.

 Judecata particulară „nu este un eveniment de 
condamnare și de excludere totală. Este momentul de 
a discerne, în toată libertatea conștiinței, ceea ce este 
constructiv, pozitiv, de ceea ce este distructiv, negativ, 

Judecata particulară în viața credinciosului. De aceea și efectul ei nu este la 
fel pentru toți. Fiecare poartă sarcina sa, deci are o res-
ponsabilitate personală, singulară”2. Astfel față în față cu 
Dumnezeu creștinul nu se justifică ci se roagă „să nu intri 
la judecată cu robul tău” (Prochimen Mare).

 Starea în care sufletul este despărțit de trup este „o 
stare provizorie, totuși deosebită, așa cum se arată în pa-
rabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Ceea ce 
fiecare a agonisit în această viață fie bine, fie rău, se ma-
nifestă imediat. Aceasta datorită faptului că oamenii sunt 
marcați de faptele lor pentru eternitate”3. La judecata anti-
cipată „se ține seama de această legătură între credință și 
morală, între ceea ce credem și ceea ce facem, între felul 
de a crede și felul de a viețui, între legea lui Dumnezeu 
și libertatea personală care se vede cel mai bine în pilda 
bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr”4.

1. Pr. prof. dr. Ion Bria, Curs de Teologie Dogmatică şi
Ecumenică, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 1997, 
p. 236.

2. Ibidem, p .237.
3. Idem, Sensul noţiunii..., op. cit., p. 70.
4. Idem, Curs de Teologie..., op. cit., p. 237.
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Iisus, spunând prin gura lui Avraam către bogat „au 
pe Moise și prorocii să asculte de ei „(Luca 16, 29) vrea 
să confirme obligația fiecăruia să se întrebe în ce măsu-
ră este responsabil de viața sa proprie”5.

Tema raportului dintre bogat și sărac „este o temă 
profund eshatologică, deoarece ea pune în evidență în-
vățătura despre Dumnezeu însuși și despre dreptatea 
acestuia în mod concret”6.

Realitatea judecății particulare o mărturisește Sfântul 
Apostol Pavel când scrie: „este rânduit oamenilor să moa-
ră odată, iar după aceea să fie judecați „(Evrei 9, 27). În-
trucât în cuvintele acestea Sfântul Apostol Pavel nu pune 
nici un interval de timp între moarte și judecată urmează 
că el exprimă prin ele ideea că sufletul, îndată după des-
părțirea de trup, este supus judecății particulare”7.

Mărturie mai clară este însă, în Noul Testament , 
despre diferite feluri sau grade de recompensă dincolo 
de mormânt, atât pentru 
sufletele drepților, cât și 
pentru ale păcătoșilor.” 
La varietatea recompen-
sei sufletelor drepților 
stau cuvintele Mântuito-
rului: „În casa Tatălui meu 
multe locașuri sunt” (Ioan 
14, 21), precum și mărtu-
ria Apostolului Ioan, care 
după cum am mai arătat, 
a văzut pe unele suflete 
ale drepților stând sub 
altarul Mielului, pe altele 
înaintea scaunului și a 
Mielului, pe unele înăl-
țate pe scaune și apoi 
pe altele îmbrăcate numai în veșminte albe, altele mai 
aveau și stâlpări de finic în mâinile lor și unele purtau 
cununi de aur pe capetele lor”8.

Sfântul Apostol Ioan mărturisește că la strigătul ce 
l-au adresat sufletele martirizate către Dumnezeu: „Până
când Stăpâne, Cel ce ești sfânt și adevărat, nu judeci
și nu izbândești sângele nostru de la cei ce locuiesc
pe pământ”, a auzit acest răspuns: „Să se odihnească
încă puțină vreme, până ce se vor plini și cei dimpreună
cu dânșii slugi și frați ai lor care vor fi omorâți ca și ei”
(Apocalipsă 6,10-11), prin care iarăși lămurit s-a arătat
că recompensa deplină a sufletelor care au trecut în cea-
lălaltă viață nu trebuie să se facă îndată după moarte,
ci după ce se va termina pe pământ iconomia divină și
după judecata generală”9.

Adevărul despre judecata particulară îl mărturisesc și 
Sfinții Părinți, din care cităm pe Sfântul Ioan Hrisostom, 
care scrie: „nici unul din cei ce nu s-au scăpat aici de păca-
te nu va putea să evite, plecând de aici, răspunderile pentru 
ele. Și precum sunt duși cei din închisori legați cu lanțuri, 
în fața tribunalului, tot astfel și sufletele acestea când vor 
pleca de aici, încinse cu multiple legături ale păcatelor”10.

Sfântul Atanasie cel Mare descrie situația sufletelor 
ieșite din lume astfel: „Bucuria, zice el, pe care o simt 
acum sufletele sfinților, este o îndulcire parțială, precum 
și întristarea păcătoșilor este o pedeapsă parțială”11.

Condițiile „pe care le are Sfânta Scriptură pentru ca 
cineva să fie trimis prin judecata particulară la fericire 

sunt pe de o parte credința, iar pe de altă parte faptele 
bune sau păzirea poruncilor. Formularea cea mai bună 
este cea a Sfântului Apostol Pavel: „Credința lucrătoare 
prin iubire”. (Galateni V, 3)”12.

Credința teoretică, „incapabilă de fapte și faptele care 
nu au izvorul în credință, nu mântuiesc, căci faptele care 
nu se fac pentru Hristos, din dragoste față de El și cu 
conștiința smerită ca El dă putere pentru ele, ci se fac din 
cine știe ce interese sau implică în ele mândria celui ce 
le face, nu au puterea mântuitoare”13.

Scopul judecății este de a restaura ierarhia suflete-
lor, având ca bază iubirea, o valoare divină comună tu-
turor. Această iubire trebuie să fie manifestată față de 
toți, deoarece toți au o umanitate comună, prin chipul lui 
Dumnezeu care-l poartă orice ființă umană, chip cu care 
se identifică Hristos, care spune: „Mie mi-ați făcut” (Ma-
tei 15, 40),”nu ne mântuim miluind pe unul și totuși ne 

trimite în foc disprețuirea 
unuia. Căci cuvintele am 
flămânzit și am însetat 
(Matei 25, 35 ) nu s-au 
spus pentru o singură 
dată, nici pentru o sin-
gură zi ci pentru întreaga 
viață. Domnul și Dumne-
zeul nostru a mărturisit 
că primește să fie hrănit, 
adăpat și îmbrăcat și ce-
lelalte, nu o dată ci tot-
deauna și în toți, de către 
slugile sale”14.

 Caracterul acestei ju-
decăți deosebite este dat 
și de faptul că „în starea 

actuală, numai o parte este unită cu lumea cerească, 
cealălaltă parte așteaptă această unire, căci sufletele 
sfinților, grație darului Duhului Sfânt și unirii cu Acesta, 
se află în comuniune cu Dumnezeu încă din timpul vie-
țuirii lor în trup. Cât privește trupurile lor, nu este încă 
momentul, ele rămân în mormânt, supuse stricăciunii și 
nu vor deveni incoruptibile decât în ziua învierii genera-
le, când, creația pământească, văzută și sensibilă, va fi 
transformată și se va uni cu cea crească, adică nevăzută 
și mai presus de simțire”15.

Rubrică realizată de 
pr. Gheorghe Constantin Gomoi

Parohia Sf. Voievozi, Tg. Jiu
5. Idem, Învăţătura ortodoxă despre viaţa..., op. cit, p. 15.
6. Idem, Curs de Teologie…, op. cit. p. 237.
7. Prof. N. Chiţescu, pr. prof. Isidor Todoran, pr. prof. I. Pe-
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8. Silvestru, episcop de Canev, Teologia dogmatică orto-
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Chipuri de rugăciune în izvoarele Revelației Dumnezeiești (I)
Rugăciunea în Vechiul Testament

După ce Dumnezeu l-a zidit pe Adam a văzut că nu este 
bine să fie omul singur și a hotărât să-i facă ajutor potrivit lui 
(Facere 2, 18). Din aceasta înțelegem faptul că omul este o 
făptură care simte nevoia de comuniune. 

Dumnezeu l-a făcut pe om pentru veșnicie, pentru nemu-
rire, însă din cauza păcatului strămoșesc el s-a depărtat de 
Părintele său, ajungând să nu-L mai cunoască și, implicit, 
să nu înțeleagă scopul pentru care a fost creat – îndumne-
zeirea. Și totuși, omul mai mult sau mai puțin credincios, își 
dorește sa trăiască veșnic pe pământ. 

Primul pas spre redobândirea veșniciei este cunoașterea 
lui Dumnezeu: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoas-
că pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos 
pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). Însă nu Îl putem cunoaște pe 
Dumnezeu dacă nu ne străduim să avem o deschidere spre 
El. Pentru a dobândi nemurirea omul trebuie să se găseas-
că în comuniune cu Cel ce este Izvorul Veșniciei, pentru că 
numai El este veșnic iar toate celelalte sunt supuse timpului. 

Vechiul Testament ne prezintă numeroase mărturii din 
care reiese faptul că rugăciunea sinceră și curată îl face pe 
om apartenent al unei relații fiești cu Dumnezeu.

După săvârșirea păcatului strămoșesc, Dumnezeu este 
cel ce face primul pas spre om în vederea restabilirii unei 
legături de comuniune: „Și a strigat Domnul Dumnezeu pe 
Adam și i-a zis: Adame, unde ești? Răspuns-a acesta: Am 
auzit glasul Tău în rai și m-am temut, căci sunt gol, și m-am 
ascuns. Și i-a zis Dumnezeu: Cine ți-a spus că ești gol? Nu 
cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu 
mănânci?” (Facere 3, 9-11). Așadar, din acest pasaj scrip-
turistic, înțelegem că Dumnezeu este inițiatorul rugăciunii, 
acest lucru datorându-se iubirii nemărginite ce o poartă cre-
ației Sale așa cum ne mărturisește Apostolul iubirii: „fiindcă 
El ne-a iubit cel dintâi” (I Ioan 4, 19).

Din primele capitol ale Vechiului Testament aflăm că cel 
de-al treilea fiu al lui Adam și al Evei, Set, a înălțat rugăciuni 
atunci când i s-a zămislit un prunc: „Lui Set de asemenea i 
s-a născut un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început
oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu” (Facere 4,
26).

După încetarea potopului, primul lucru pe care Noe l-a 
făcut a fost zidirea unui altar și înălțarea unei rugăciuni de 
mulțumire: „Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului; și a luat 
din animalele cele curate și din toate păsările cele curate și 
le-a adus ardere de tot pe jertfelnic.” (Facere 8, 20).

Tot cartea Facerii ne prezintă mai multe momente în care 
Avraam se roagă: după ieșirea din țara sa și venirea la ste-
jarul din Mamvri, acolo unde Dumnezeu i se arată – „Apoi a 
străbătut Avram țara aceasta de-a lungul până la locul nu-
mit Sichem, până la stejarul Mamvri. Pe atunci trăiau în tara 
aceasta Canaaneii. Acolo S-a arătat Domnul lui Avram și i-a 
zis: țara aceasta o voi da urmașilor tăi. Și a zidit Avram acolo 
un jertfelnic Domnului, Celui ce Se arătase” (Facere 12, 6-7), 
rugăciunea înălțată înaintea altarului de la Betel și Hai atunci 
când s-a despărțit de Lot (Facere 13, 3-4) sau mijlocirea lui 
pentru salvarea cetăților Sodoma și Gomora.

O altă rugăciune este cea a lui Iacov în care îi cere lui Dum-
nezeu să-l apere de mânia fratelui său, Isav: „Apoi Iacov a zis: 
„Dumnezeul tatălui meu Avraam și Dumnezeul tatălui meu Is-
aac… Izbăvește-mă dar din mâna fratelui meu, din mâna lui 
Isav, căci mă tem de el, ca nu cumva să vină și să mă omoare 
pe mine și pe aceste mame cu copii.” (Facere 32, 9, 11).

A doua carte a Pentateuhului, Ieșirea, ne prezintă dialogul 
lui Dumnezeu cu Moise, atunci când acesta este chemat să 

elibereze pe poporul israelit din robia egipteană: „Iar dacă 
a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el 
Domnul din rug și a zis: «Moise! Moise!». Și el a răspuns: 
«Iată-mă, Doamne!» Și Domnul a zis: «Nu te apropia aici! Ci 
scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care 
calci este pământ sfânt!» Apoi i-a zis iarăși: «Eu sunt Dum-
nezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui 
Isaac și Dumnezeul lui Iacov!» Și și-a acoperit Moise fața 
sa, că se temea să privească pe Dumnezeu” (Ieșirea 3, 4-6). 
O rugăciune de mulțumire este și Cântarea lui Moise, după 
trecerea poporului israelitean prin Marea Roșie (Ieșirea 15). 
Primirea Legii de către Moise pe muntele Sinai (Ieșirea 20 
și 24) reprezintă unul din cele mai importante momente din 
istoria umanității, moment în care omul vorbește cu Dum-
nezeu în rugăciune. Tot în timpul vieții lui Moise, Dumnezeu 
descoperă oamenilor numeroase forme de manifestare a 
cultului public de rugăciune. De la rânduielile pentru cortul 
adunării (Ieșirea 25) și continuând cu altarul jertfelor (Ieșirea 
27), veșmintele sfințite și sfințirea preoților (Ieșirea 28 și 29), 
alcătuirea cortului sfânt (Ieșirea 36), odoarele sfinte din cort 
(Ieșirea 37) și sfințirea cortului (Ieșirea 40) reprezintă diferite 
căi prin care oamenii pot înălța rugăciuni comune.

Vechiul Testament ne descoperă și alte chipuri de rugă-
tori ce reprezintă pentru noi, cei de azi, adevărate modele în 
ceea ce privește relaționarea cu Dumnezeu. 

David, cel de-al doilea rege al Israelului, rămâne un mo-
del vrednic de urmat pe calea rugăciunii, datorită Psalmilor 
ce se citesc până astăzi. După zidirea templului din Ierusa-
lim, fiul său, înțeleptul Solomon, va înălța rugăciuni către 
Dumnezeu (II Paralipomena 6).

Un alt chip duhovnicesc vrednic de urmat a fost dreptul 
Iov. Acesta obișnuia să se roage lui Dumnezeu pentru copiii 
săi și pentru iertarea unor păcate pe care aceștia le-ar fi pu-
tut săvârși (Iov 1, 5). 

Prorocii s-au rugat și ei lui Dumnezeu. De pildă, Prorocul 
Isaia îi adresează lui Dumnezeu o cântare de laudă și de 
mulțuimire: „Doamne Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, 
lăuda-voi numele Tău, că Tu ai făcut lucruri minunate; pla-
nurile Tale de mult întocmite sunt adevărate și statornice.” 
(Isaia 25, 1). Vechiul Testament ne amintește de rugăciunea 
Prorocului Daniel și acelor trei prieteni ai săi Anania, Aza-
ria și Misael (Daniel 9). Un alt profet ce merită amintit este 
Sfântul Ilie. La rugăciunile acestuia Dumnezeu va învia pe 
singurul copil al unei femei văduve din Sarepta Sidonului (III 
Regi 17, 8-24). 

O altă întâmplare amintită de Sfânta Scriptură este șe-
derea lui Iona în pântecele unui pește uriaș timp de trei zile 
și trei nopți. Datorită nesupunerii față de Dumnezeu, aflân-
du-se într-o călătorie pe mare, este rânduit ca Iona să fie 
aruncat din corabie, iar mai apoi să fie înghițit de un chit. 
Aflându-se aici profetul înalță lui Dumnezeu o rugăciune, și 
Acesta ascultându-l și milostivindu-se de el îl salvează po-
runcindu-i peștelui să îl aducă la mal și astfel scapă cu viață 
(Iona 2, 1-11).

Una din cele mai profunde rugăciuni este cea a regelui 
Manase pe când se afla în robie babilonică, care, după mul-
te păcate și răutăți săvârșite se întoarce la Dumnezeu și își 
cere iertare.

Așadar, descoperim în Vechiul Testament multe chipuri 
de drepți care pot fi pentru noi modele de comuniune stator-
nică în relația cu Dumnezeu pe calea rugăciunii.

Prof. George Cristian Mitru
Șc. Gimn. „I. G. Duca”, București


