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Editorial

Învierea fiicei lui Iair
Vedem în Sfânta Evanghelie a acestei Dumi-

nici relatarea unei minuni săvârșite de Domnul 
Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și 
anume Învierea unui om din morți. După minu-
nea prin care a înviat din morți pe fiul văduvei 
din Nain, unde I s-a făcut milă de femeia vădu-
vă, din nou Mântuitorul Iisus Hristos săvârșește 
în duminica aceasta o dublă minune. Aceea de 
a învia pe fiica lui Iair și de a vindeca pe femeia 
care avea scurgere de sânge de 12 ani, care își 
cheltuise cu doctorii toată averea ei și niciunul nu 
putuse să o vindece.

Femeia bolnavă vine și se atinge pe la spatele 
Mântuitorului de poala hainei Lui, și îndată s-a 
oprit curgerea sângelui ei. Iată, așadar, că Mân-
tuitorul Hristos, Care este Doctorul sufletelor și al 
trupurilor noastre, vindecă orice boală, în acest 
caz fiind vorba despre scurgerea de sânge. Iată 
că puterea ieșită din Mântuitorul Hristos a făcut-o 
pe femeie să mărturisească cu căință și credin-
ță binele făcut de Dumnezeu asupra ei, spunând 
înaintea poporului din ce pricină s-a atins de El și 
cum s-a tămăduit îndată. 

Tot Sfânta Evanghelie ne arată și îndemnul fă-
cut de Mântuitorul: „Îndrăznește, fiică, credința ta 
te-a mântuit. Mergi în pace!” Vedem că minunile 
se săvârșesc doar cu cei ce au credință. Între-
barea Mântuitorului pentru a se săvârși minunea 
este, în general: „Crezi tu că pot să fac Eu aceas-
ta?”. „Cred Doamne, ajută necredinței mele!”, 
răspund oamenii, cu alte ocazii. 

Totodată, în aceasta Evanghelie, ni se isto-

risește și momentul învierii fiicei lui Iair. Acesta 
vine la Mântuitorul și cade în fața Lui cu credin-
ță și smerenie, rugându-L să intre în casa lui, 
deoarece avea doar o fiică de 12 ani, care era 
pe moarte. Însă în timpul în care Iair îi spunea 
necazul Mântuitorului, mai-marelui sinagogii i se 
spune că fiica lui a murit și să nu mai supere pe 
Învățătorul. Iisus aude lucrul acesta și îl îndeam-
nă să nu se teamă, să creadă și va avea izbân-
dă. Venind în casă, nu au intrat cu Domnul decât 
Petru, Ioan și Iacov, tatăl și mama copilei. Toți 
plângeau și se tânguiau pentru ea. 

Mântuitorul le spune: „Nu plângeți, n-a murit, 
ci doarme!”. Ei râdeau însă de El, știind că a mu-
rit. Însă, din nou, puterea lui Dumnezeu se arată 
în neputința omului, iar mila lui Dumnezeu face 
o nouă minune mare. El îi scoate pe toți afară, o 
apucă de mână și strigă: „Copilă, scoală-te!” 

Și duhul ei s-a întors, și a înviat îndată, după 
aceea a poruncit sa îi dea să mănânce. Au ră-
mas uimiți părinții ei. Mântuitorul le-a poruncit să 
nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Vedem că 
strigătul de Înviere dat de Mântuitorul își găsește 
răspuns, iar copila înviază, aducând bucurie și 
uimire părinților ei. Doctorul sufletelor și al trupu-
rilor săvârșește minunea. 

Această minune a învierii fetei lui Iair arată 
jertfa făcută de părinți pentru copii. De asemenea 
ne arată și faptul că viața este darul lui Dumne-
zeu dat oamenilor și că trebuie prețuită și trăită 
cu Hristos și în Hristos. Amin!

Pr. Alin Constantin Nicola
Parohia Comoșteni, Dolj

(predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii, 
Sf. Ev. Luca 8, 41-56, 6 noiembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Iubirea de Dumnezeu și de aproapele
Sf. Apostol și Evanghelist Matei ne prezintă con-

textul în care un învățător al Legii, dintre farisei, vine 
la Mântuitorul pentru a-L ispiti și îl întreabă, care este 
cea mai mare poruncă din Lege? „El i-a răspuns: Să 
iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea 
și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iu-
bești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două 
porunci se cuprind toată Legea și proorociiˮ (Mt. 22, 
37-40). Astfel înțelegem că Legea Noului Testament, 

care desăvârșește Legea Vechiului Testament mai este 
numită și Legea Iubirii, pentru că Domnul a așezat în 
centrul învățăturii Sale datoria de a-L iubi pe Dumnezeu 
din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul iar pe 
aproapele nostru ca pe noi înșine. Sf. Apostol și Evan-
ghelist Luca ne prezintă și el o ispitire venită din partea 
unui învățător de Lege, care auzindu-L pe Domnul că 
propovăduiește învățătura despre viața cea veșnică, îl 
întreabă: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața 
de veci?

Acest învățător de lege care a venit la Domnul să-L is-
pitească, ar fi trebuit să conștientizeze, cel puțin din ceea 
ce auzise până atunci că nu are în față un simplu om, 
și că El nu învăța o învățătură omenească, ci învăța ca 
Unul care are putere și că nimeni nu a învățat vreodată 
ca El. Un adevărat învățător al Legii, trebuia să cunoască 
pe Hristos, Adevărul, căci cine nu cunoaște Legea nu cu-
noaște Adevărul, pe care Legea îl propovăduiește. Dom-
nul îi spune: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el redă 
ceea ce spune Legea, arătând că știa ce trebuie să facă, 
căzând astfel pradă propriei sale viclenii. Domnul, cu-
noscător al inimilor fiind, și condamnând gândirea viclea-
nă a învățătorului, îi spune: Drept ai răspuns, fă aceasta 
și vei trăi. Și dacă învățătorul a vrut să se eschiveze că 
nu ar ști cine este aproapele, Domnul îi arată că aproa-
pele nu este nici fratele, nici familia, rudenia sau neamul, 
ci fiecare suntem aproapele pentru fiecare și împreună 
pentru toată lumea, întrucât toți suntem fiii Aceluiași Pă-
rinte, căci toți avem un singur Tată.

Ierihonul din această pildă rostită de Mântuitorul pen-
tru a-i arăta învățătorului de Lege cine este aproapele, 
reprezintă lumea aceasta, unde Adam a fost alungat de 
către păcat, căzut fiind între tâlharii neamului omenesc, 

din acel Ierusalim ceresc, pentru că s-a abătut de la po-
runcile cerești. Acești tâlhari care sunt diavolii, au furat 
mai întâi veșmântul dat de Dumnezeu, veșmântul haru-
lui, care îl apăra de loviturile lor, i-au pricinuit răni care 
i-ar fi adus moartea cea veșnică dacă acel Samarinean 
care îl reprezintă pe Domnul Hristos, nu s-ar fi aple-
cat din milă, nu i-ar fi legat rănile, turnând pe ele me-
dicamentele nemuririi. Untdelemnul și vinul reprezintă 
Sfintele Taine prin care credincioși primesc harul divin 
care îi vindecă și îi sfințește. Preotul și levitul reprezintă 

Legea Veche care a trecut pe lângă firea 
omenească, neputând să o ridice, pentru 
că nu au reușit să-i vindece pe oameni de 
urmările păcatului strămoșesc și să le des-
chidă din nou porțile raiului. Rănile sunt 
neascultarea. Asinul este trupul lui Hristos, 
prin care Domnul ne-a asumat pe noi toți 
prin faptul că prin firea Sa omenească ne-a 
ridicat. Casa de oaspeți la care a fost adus 
cel căzut între tâlhari este Biserica care îi 
primește pe toți cei ce vor să vină la Hris-
tos. Dinarii sunt cele două Testamente pe 
care le primește Biserica pentru a avea 
grijă de firea omenească până la cea de-a 
doua Venire a Domnului. 

Dincolo de aceste simboluri mesajul 
limpede al pildei arată datoria pe care o avem, să ne 
iubim aproapele, ca răspuns al iubirii milostive pe care 
Dumnezeu a arătat-o față de întreg neamul omenesc. 
Pentru că Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat se identifică 
cu aproapele nostru aflat în nevoie, zicând: „Căci flă-
mând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și 
Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am 
fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; 
în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor 
răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând 
și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau 
când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-
am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în tem-
niță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va 
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Traduceri. Sf. Ioan Damaschin. Despre balauri și strigoi
Publicăm, pentru prima dată în limba română, două 

mici tratate ale Sf. Ioan Damaschin, pe teme destul de 
interesante. Dincolo de concepțiile științifice ale vremii, 
ne punem întrebarea dacă balaurii sau dragonii au exis-
tat în acele timpuri, fie și ca exemplare izolate. Știm mai 
multe relatări din Sf. Scriptură și Viețile Sfinților despre 
șerpi mari sau alte reptile. În Biblie, cuvântul balaur (ebr. 
tanniyn, gr. δρακων, ου – drakon, -ou, lat. draco, -is) 
apare de 28 de ori, uneori cu sens figurat, referindu-se la 
diavol (mai ales în Apocalipsă), alteori cu sens propriu (a 
se vedea Istoria lui Bel și a balaurului din Vechiul Tes-
tament – v. 27 sqq; Psalmii 73, 14; 103, 27; 148, 7, Iov 
7, 12 ș.a.). Mai apar și cuvinte înrudite: vasilisc (șarpe 
imens), leviatan (monstru marin), etc. În Viețile Sfinților, 
este emblematică confruntarea Sf. Gheorghe cu balaurul 
de lângă cetatea Lida (pictată și în icoane). 

Nu vrem să negăm datele științei actuale, care nea-
gă existența balaurilor și plasează extincția dinozaurilor 
acum 65 de milioane de ani. Ne punem întrebarea: 1. 
Cum s-au păstrat aproape perfect unele schelete de di-
nozaur pe așa o perioadă îndelungată de timp? și 2. De 
ce dragonul medieval din schițe seamănă izbitor de mult 
cu reprezentări ale unor specii de dinozauri? 

Traducerea a fost făcută după https://azbyka.ru, con-
fruntat cu textul original (J. P. Migne, Patrologiae cursus 

zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia 
dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut ˮ (Mt. 
25, 40). Spune Preafericitul Părinte Patriarh citându-l 
pe Sfântul Grigorie Teologul: „Voi, cei ce sunteți slujitorii 
lui Hristos, hrăniți pe Hristos, îmbrăcați-L, primiți-L, cin-
stiți-Lˮ , sau pe Sfântul Grigorie de Nyssa care spune că 
săracii sunt „portarii Împărăției cerurilorˮ și avertizează: 
„Nu-i disprețuiți pe săraci. Întrebați-vă cine sunt ei și veți 
descoperi măreția lor: ei au chipul Domnului [...]. Să-

racii sunt iconomii nădejdii noastre, portarii Împărăției, 
care deschid ușa drepților și o închid celor răi și egoiști 
(zgârciți). Acuzatori aspri, avocați puternici [...]ˮ (Știința 
Mântuirii, Ed. Basilica, 2014, pp. 106-107).

Pr. prof. Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXV-a după Rusalii, 

Pilda samarineanului milostiv, 
Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 13 noiembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

1 Cotul este o măsură de lungime, egală cu aproximativ 46 cm. 
Deci balaurii ar fi ajuns în lungime la maturitate peste 14 metri.

2 Este vorba despre istoricul roman Dio Cassius (Cassius Dio Coc-
ceianus), ce a trăit între secolele II-III d. Hr, în orașul Niceea (Turcia 
de astăzi).

3 Piciorul era o unitate de măsură a lungimii, egală cu 30,83 cm. 
Deci lungimea acelei piei era de aprox. 37 metri, egală cu lățimea.

completus. Seria graeca, tomul 96, col. 1600–1604).

Despre balauri [dragoni]

Din moment ce unii inventează că balaurii iau o formă 
umană și devin șerpi, uneori mici, alteori uriași, care se 
disting prin lungimea și dimensiunile corpului, iar uneori, 
așa cum am menționat deja, devenind oameni, [balaurii] 
intră în comunicare cu ei [oamenii], par să răpească femei 
și să trăiască cu ele, atunci îi vom întreba [pe cei care 
spun toate acestea]: câte naturi [firi] raționale [inteligente] 
a creat Dumnezeu? Și dacă ei nu știu, atunci să spunem 
pentru noi înșine: două – mă refer la îngeri și oameni. 

La urma urmei, diavolul a fost una dintre puterile în-
gerești și umblă în întuneric, după ce s-a îndepărtat de 
bunăvoie de lumină. Deci, aceste două naturi raționale 
[Dumnezeu] le-a creat; dar dacă balaurul își schimbă în-
fățișarea, comunică cu oamenii și conviețuiește cu feme-
ile, devenind acum un șarpe, apoi un bărbat, ca unul din-
tre mulți, atunci rezultă clar că este rațional [inteligent] și 
cu mult mai presus decât om; dar acest lucru este exact 
ceea ce nu a fost niciodată și nu va fi niciodată [balaurul]. 

Să spună [cei care inventează] din nou: cine poves-
tește de fapt despre el [balaur]? Căci ne încredem în 
învățătura lui Moise, sau mai degrabă în Duhul Sfânt, 
care a vorbit prin [prorocul Moise]. [Învățătura] spune: 
„Și Dumnezeu a adus toate animalele la Adam pentru a 
vedea cum le va numi; și cum a numit [omul pe animale], 
așa a fost numele lor” (cf. Facere 2, 19). Deci balaurul 
era unul dintre animale. Căci nu vă spun că nu există 
balauri: balaurii există, dar sunt șerpi născuți din alți ba-
lauri. Fiind doar născuți și tineri, sunt mici, dar când sunt 
hrăniți și intră în măsura vârstei, devin mari și grași, ast-
fel încât depășesc lungimea și dimensiunea altor șerpi. 
După cum se spune, cresc peste treizeci de coți1, dar 
devin groși ca un buștean mare. 

Dion Romanul2, care a scris Istoria Imperiului Ro-
man și a Republicii, în care a vorbit despre gloriosul 
război cartaginez, relatează următoarele: odată, când 
consulul roman Regulus lupta împotriva Cartaginei, un 
dragon s-a târât brusc în spatele puțului armatei romane. 
Romanii, la ordinul lui Regulus, l-au ucis și, smulgând 
pielea, au trimis-o la Senatul roman. Când pielea, pre-
cum spune Dion, a fost măsurată din ordinul Senatului, 
atunci, printr-o mare minune, s-a găsit că avea o sută 
douăzeci de picioare3 în lungime; lungimea corespundea 
cu grosimea. 

https://azbyka.ru
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Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie 

din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie)

Dumitra Groza
(12 noiembrie 2022)

Sursă foto: basilica.ro

Mărturisitori neobosiți
Și statornici luptători
Împotriva nedreptăților, 
Săvârșite de ai românilor asupritori,

Au fost acești dreptcredincioși,
Ce viața și-au închinat
Domnului Iisus Hristos
Și Sfintei Treimi s-au rugat.

Apărători neînfricați
Ai credinței strămoșești
Au rămas neînfricoșați
În fața-împăraților pământești.

Într-o familie de țărani liberi,
În satul Bichigiu s-a născut
Sfântul Atanasie Todoran 
Și-n dreaptă credință a crescut.

Cu familia preotului Coșbuc 
Din Hordou, era înrudit,
(Strămoșii marelui poet)
Și pe Valea Sălăuței a copilărit.

Fiind știutor de carte,
În comună a fost fruntaș,
De mult respect având parte,
Iar al familiei, un demn urmaș.

Cu o minte ageră, limpede,
Și cugetul blând, luminat
De Harul Duhului Sfânt,
Pentru dreapta credință a luptat.

La început a fost jude
Și al dărilor de stat colector
Pe Valea Bichigiului și Sălăuței,
Iar al dreptei credințe păstrător.

Dintr-un regiment străin, 
Lângă Viena așezat,
Făcuse parte în tinerețe
Și mult timp a fost plecat. 

Există un alt fel de dragoni, care au capul lat, ochi 
aurii și proeminențe cornoase pe ceafă; încă alții au o 
barbă [ce crește] din gât – acest tip de dragoni se nu-
mesc agathodemoni4 și se spune că nu au ouă. Și acest 
dragon este un fel de animal, ca și alte animale. La urma 
urmei, are o barbă ca o capră, precum și un corn dea-
supra cefei. Ochii lui sunt mari și aurii. [Agathodemonii] 
sunt atât mari, cât și mici. Toate tipurile de șerpi sunt 
veninoși, cu excepția dragonului, care singur nu scoate 
otravă.

Ei [cei care inventează] mai spun o asemenea fabulă, 
că un dragon este alungat de tunete: se ridică și este 
ucis. Auzind asta, am râs. Cum poate cineva să-și ima-
gineze [un balaur] fie în formă de om și inteligent, fie un 
șarpe, fie rezistând lui Dumnezeu, fie chinuit de El? Cu 
adevărat, ignoranța este un lucru nestatornic. Și de ace-
ea, mai ales, ne facem rău singuri când neglijăm să citim 
Sfintele Scripturi și să le studiem după cuvântul Domnu-
lui5. Dar războinicul spune: „Sunt un războinic și nu am 
nevoie de lectură”, țăranul se scuză cu agricultura; alții 
fac la fel, și chiar și atunci toți se dovedesc a nu împlini 
[porunca Domnului].

Tunetul nu urmărește balaurul; tunetul vine dintr-un 
nor atunci când norul plin de ploaie, din cauza umezelii 
și mânat de o adiere sau de vânt, se condensează. Și 
când curentul [de aer] îl pătrunde și îl distruge [pe nor], 
atunci se aude un bubuit; acest zgomot de sus se nu-
mește tunet, iar ceea ce cade pe pământ sub influența 
forței vântului se numește fulger. Dacă lovește o casă 
sau un copac, le distruge sau le desparte; dacă lovește 
o persoană sau orice altă ființă vie, îi provoacă moartea; 
prin urmare, vedem că oamenii și alte animale sunt ade-
sea uciși de o astfel de lovitură, și nu dragonii. În ceea 
ce privește fulgerele, unele dintre ele sunt asemănătoare 
ca formă cu liniile, altele sunt sinuoase, iar altele sunt ca 
focul. Se mai spune că fulgerele și tunetele se întâmplă 
împreună; fulgerele și tunetele urmează imediat sparge-
rea norului, în timp ce fulgerul, până acum invizibil, apare 
imediat, iar tunetul întârzie până coboară de sus. Prin 
urmare, tunetul se aude mai târziu decât fulgerul.

Vă mai dau un exemplu. Priviți cu atenție când cineva 
care stă la distanță pe un loc înalt dă un semnal. Atunci 
îi vedeți mai întâi mâna bătând în lemn, și abia după un 
timp sunetul unei lovituri ajunge la urechile voastre. Gân-
diți-vă că același lucru se întâmplă în nor. Când [norul], 

fiind plin în interior de ploaie, este spart de forța umezelii, 
produce un sunet. Dacă se întâmplă să se ciocnească 
de un alt nor, atunci sunetul este [și mai] puternic

Despre strigoi

Vreau să nu fii ignorant în legătură cu următoarele: 
Unii dintre cei mai ignoranți susțin că există femei-fanto-
mă care sunt numite și geludes6. Ei spun că apar noap-
tea în aer, și dacă vizitează o casă este imposibil să le 
împiedici, fie cu uși, fie cu încuietori, căci intră prin uși 
încuiate cu toată grija și sugrumă bebelușii. Alții spun că 
mănâncă ficatul și întreaga compoziție [internă] a lor [co-
piilor], punându-le capăt vieții. În același timp, unii susțin 
că au văzut, alții că au auzit cum [fantomele] intră în case 
cu ușile încuiate, fie cu trupul, fie doar cu sufletul.

Le voi spune că numai Domnul și Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos a făcut acest lucru, când El a intrat după în-
vierea Sa din morți la Sfinții Săi Apostoli, în spatele ușilor 
închise. Și dacă femeile vrăjitoare au făcut și aceasta, 
atunci Domnul nu a făcut absolut nimic demn de surprin-
dere când a intrat când ușile erau încuiate. Dar dacă ei 
spun că intră un suflet gol [fără trup], în timp ce trupul 
stă culcat pe un pat, atunci, iată, auziți de la mine ce 
a spus Domnul nostru Iisus Hristos: „Am puterea să-mi 
pun sufletul [viața] și am putere să-l iau din nou” (cf. Ioan 
10, 18). Aceasta este ceea ce El a făcut cândva în timpul 
Sfintelor Sale Pătimiri. Și de aceea, dacă o femeie magi-
că și ticăloasă face același lucru oricând vrea, se dove-
dește că Domnul nu a creat absolut nimic. Și încă ceva: 
dacă o vrăjitoare mănâncă ficatul unui copil, cum poate 
el să trăiască? [Deci este cert] că toate aceste prostii 
sunt inventate de anumiți eretici care sunt în dușmănie 
cu Sfânta Biserică Sobornicească7 pentru a înlătura oa-
menii simpli de la dreapta înțelegere [a lucrurilor].

Rubrică realizată de Prof. Mihai-Ionuț Coană
Sursă foto: mediafax.ro

4 Agathodemonul (din limba greacă αγαθοδαιμον) este un spirit sau 
duh bun, binevoitor.

5 Vezi Ioan 5, 39: „Cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți 
viață veșnică”.

6 Grecescul Γελουδες.
7 Aici Sf. Ioan folosește termenul καθολικης (katholikis), pentru a 

arăta universalitatea sau sobornicitatea Bisericii Ortodoxe.
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A tot sperat că-l vor elibera,
Dar mereu a fost amânat
Și presat să-și schimbe credința,
Încât, nemaisuportând a dezertat.

S-a întors la el acasă,
Însă, pe drum, a fost urmărit
De oamenii împărăției
Și-n Munții Țibleșului a fugit,

În Munții Maramureșului
Și-apoi în Țara Chioarului,
Unde a stat mult timp ascuns 
Până i s-a pierdut urma lui.

A ajuns apoi în Moldova
Și-aici, ani îndelungați a slujit;
Au trecut anii și Atanasie Todoran,
În armată, cu credință a muncit.

Un document emis de domnitorul
Mihai Racoviță atestă că este eliberat
Din rangul de căpitan în armată
Și-n rang de răzeș a fost ridicat.

Atanasie avea deja 74 de ani,
Când din armată a fost eliberat,
Dar pentru vechea dezertare
A fost din nou condamnat,

Și-n Turnul Dogarilor, din Cetatea 
Bistriței, Atanasie a rămas închis,
Dar să recunoască altă credință, 
N-a putut nicicum să fie convins.

Ajungând în satul său natal,
După atâta amar de vreme
Și-a găsit fiul bolnav, pe moarte,
Și a început a se teme,

Că nu era niciun preot ortodox
Care să îl spovedească
Și după dezlegarea de păcate
Să poată să-l împărtășească.

N-a acceptat sub nicio formă,
Ca fiul său să fie spovedit 
De către un preot unit,
Și cu azimă să fie împărtășit.

Bătrânul și-a îngropat băiatul
În ritul credinței strămoșești,
După ce că fata-i murise mai înainte,
Când era pe meleaguri moldovenești.

Prin anii 1761-1762, împreună
Cu alți fruntași din sat,
Cu guvernul de la Viena 
Un acord au încheiat:

Militarizarea a 21 de comune
De pe Valea Bichigiului,
Sălăuței și Someșului Mare,
Deci, militarizarea ținutului.

În schimb, după militarizare,
Vor beneficia de înlesniri;
Credința dreaptă să și-o păstreze
Fără nedrepte uneltiri,

Că de câteva decenii încoace,
Românii nu știau ce să mai facă,
Fiind siliți prin orice mijloace
La credința unită să treacă.

Au fost doar vorbe deșarte,
Că-asupritorii n-au respectat
Promisiunile către români făcute,
Și degeaba, atâta timp, au așteptat.

Văzând pe față nedreptatea,
Creștinii au început să se opună 
Procesului de militarizare,
Înțelegând că a fost doar o minciună. 

Năsăudenii și-au dat seama,
Că sistemul grăniceresc austriac
Era doar o capcană ca să-i oblige
Să le facă autorităților pe plac,

Vrând să-i treacă cu forța la catolicism
Și pe românii din Transilvania,
Dar au păstrat neschimbată
Pentru românii de-aici, iobăgia.

Deși li se promisese eliberarea 
Din această stare umilitoare,
Nici nu au încercat schimbarea 
În a poporului român favoare.

Dimpotrivă, chiar mai rău au fost tratați
Românii ortodocși în acea vreme,
Credința fiindu-le batjocorită
Și nici eliberarea nu dădea semne.

Umiliți, batjocoriți, trădați,
Bătuți în propria lor țară,
Fără niciun fel de drepturi,
Ducând o viață-atât de-amară!

Încercau doar să reziste
În aceste cumplite vitregii, 
Trăiau doar nopți și zile triste
Pentru ei și pentru ai lor copii.

La 10 mai 1763, la Salva,
Chiar generalul Bukow a venit, (din Austria)
Să asiste la jurământul grăniceresc
Și când steagul lor o să fie sfințit.

Fiind unul dintre cei mai cruzi tirani,
Ce s-a angajat să-i tortureze
(Din partea împărătesei Maria Tereza)
Și pe toți românii să îi intimideze,

Dar când militarii erau pregătiți
Pentru depunerea jurământului,
A apărut călare „Moș Tănase Todoran”,
Care, prin forța cuvântului,

A oprit festivitatea, (avea 104 ani)
Cu mult curaj și înțelepciune,
Arătând că împărăteasa 
Nu s-a ținut de promisiune,

Și-a încercat să înjosească
Printr-un șiretlic murdar, 
Credința noastră strămoșească
Și-a umilit românii, iar și iar.

Cuvintele lui înflăcărate
Au adus roade imediat
Și toți soldații români,
Pe loc, armele au aruncat.

Nici jurământul nu l-au mai depus,
Așa după cum s-a stabilit
Dacă li s-ar fi respectat credința
Și dacă iobăgia ar fi abolit.

Așa cum de la început 
Românilor li s-a promis,
Că de aceea au acceptat
Și au făcut un compromis,

Sperând într-o viață liberă
Și cu credință în Dumnezeu
Așa cum li se promisese
Și cum fuseseră mereu.

S-au supărat peste măsură
Călăii, când refuzul au primit
Și s-au pornit toți, plini de ură,
Asupra poporului nedreptățit.

Autoritățile austro-ungare
Pe toți românii i-au urmărit,
Iar pe 12 noiembrie 1763, la Salva,
Românii, condamnarea au primit.

Atanasie Todoran (104 ani),
Bătrânul plin de înțelepciune,
Acest respectat veteran,
Cel ce lucrase doar fapte bune
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A fost așezat pe roată
Fără pic de toleranță,
(Față de vârsta lui înaintată--104ani)
Acea nedreaptă instanță.

Cu rugăciunea pe buze
Trupul lui a fost zdrobit;
Rugându-se Domnului Iisus
Pe Care viața toată L-a iubit.

Sângele și l-a vărsat
Pentru credința strămoșească,
Pentru Neamul minunat
Cel de viță românească,

Transilvăneni din moși-strămoși
Și creștini adevărați
Ce-au fost mereu prietenoși,
Aici, dincoace de Carpați.

Voiau doar să li se respecte,
Demnitatea și credința dreaptă,
Pe care au moștenit-o din străbuni
Și nu această asuprire nedreaptă,

Că-au fost luminați de Domnul
Prin oameni plini de înțelepciune,
Care au ținut credința trează
Și îndrumați spre fapte bune

Ca și acest bărbat preaînțelept
Atanasie Todoran, om credincios,
Împlinitor al bunelor rânduieli
Ale Bisericii lui Hristos.

Un curajos mărturisitor
Asemenea mucenicilor,
Și un statornic luptător
Împotriva nedreptăților

Făcute asupra Neamului său,
Un popor binecuvântat,
Cu mare credință în Dumnezeu
Pentru care Atanasie mult a luptat.

În acele vremuri de prigoană
Asupra poporului român obidit
S-a făcut slujitor al Bisericii
Și dreapta credință a rânduit.

Un minunat luminător
Al poporului dreptcredincios
Că-a predicat ca un învățător,
Cuvântul Domnului Hristos

Și la ceas de cumpănă s-a făcut
Sfetnic și ales conducător
Al poporului român tăcut
Și al Preasfintei Treimi cinstitor.

Fiind pildă de statornicie
Și un iscusit lucrător
Al virtuților propovăduite
De Bunul nostru Mântuitor.

Împreună cu el au fost martirizați
Încă alți trei români, prin spânzurare,
Pentru că au oprit pe oameni
De la unirea greco-catolică și înrolare:

Vasile Dumitru din Mocod, 
Grigorie Manu din Zagreb, spânzurați,
Vasile Oichi din Telciu,
Și alți 19 oameni, cumplit chinuiți.

Foarte mulți au murit
Din cauza loviturilor,
Dar sufletele lor au plecat la ceruri
Asemenea mucenicilor.

Capetele celor martirizați,
În pari au fost așezate
La porțile caselor unde locuiau,
Iar corpurile au fost sfârtecate.

La răscruci de drumuri au fost puse,
Bucăți luate din trupurile lor,
Că-au fost profanate, cu sadism,
Spre spaima credincioșilor.

Nădăjduiau că-i vor speria
Și nu se vor mai opune
Să treacă la catolicism
Și chiar să-și schimbe al lor nume.

Dar Dumnezeu i-a întărit
În credință și au răbdat,
Dimpotrivă i-a îmbunătățit
Și strămoșilor creștini au urmat.

Din moarte la viață,
Atanasie Todoran s-a mutat,
Pentru slujirea în credință
A poporului său minunat.

Un neînfricat apărător
Al Ortodoxiei s-a dovedit;
Luptând pentru al său popor
Și neamul său cel obidit.

A întărit în credință
Pe românii din Ardeal (1761),
Care au aflat mai târziu biruință
În marele lor ideal.

Acum, credința-i la ea acasă
Pe tot pământul românesc
Și cu o dragoste aleasă
Pe Dumnezeu Îl preamăresc,

Așa cum Sfântul Atanasie
Îl laudă în cer pe Făcătorul
Împreună cu Sfinții Români,
Rugându-se pentru întreg poporul,

Că a fost rob al lui Hristos
Și prieten al îngerilor,
Care a trăit în lume cu folos,
Fiind următor poruncilor.

În urma celor ce au fost martirizați,
Umilința a continuat
Și mii de creștini adevărați 
Viața pentru Hristos și-au dat.

Aproape toate mănăstirile 
Au fost distruse de dușmani
Chiar și bisericile românești
Au fost arse în mai mulți ani. 

Peste 200 de lăcașuri 
În care se jertfea Domnul Hristos
Au pierit sub lovituri de tunuri,
Dar credința a supraviețuit miraculos.

Chiar de-au murit zeci de monahi,
Încercând să țină trează credința
Primită în dar de la Sfinții Părinți,
Ei au iubit-o cu toată ființa.

Au rămas neclintiți în Altar,
Chiar dacă au fost amenințați
Domnul le-a dat atâta har
Și-au fost de El binecuvântați. 

Chiar dacă s-au jertfit
Pentru credința adevărată
Au câștigat pentru vecie
În cer, sus, de la Domnul plată.

Cei ce s-au refugiat în munți
De urgia asupritorilor,
Au fost de creștini ajutați
Spre supărarea dușmanilor.

Prin spânzurare au fost pedepsiți
Toți cei ce i-au adăpostit;
Că-n dreapta credință au fost uniți
Și Domnului Hristos I-au slujit.

Generalul Bukow și subordonații săi,
În urmă, sânge și lacrimi au lăsat,
Iar Munții Transilvaniei, într-o
Golgotă martirică, s-au transformat.

Lupta lui Bukow era cu călugării,
Cei îndărătnici și neclintiți,
Ce au rămas statornici în credință
Și nu au putut fi convertiți. 

Credința strămoșească,
Ei cu sfințenie au păstrat;
Nu au avut cum să-i biruiască,
Că Dumnezeu pe toți i-a ajutat.

Cultul morților sfânt a rămas 
Și-s bucuroși că s-au născut creștini;
Au mulțumit lui Dumnezeu,
Că sunt români și vor fi stăpâni.

Asupritorii n-au putut stârpi Ortodoxia,
Că-n locul mănăstirilor au rămas,
Crucile de pe munte și poieni,
Ce vorbesc, cu toate că n-au glas:



CALEA ORTODOXĂ 7An 3, Nr. 25, noiembrie 2022

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

Cei ce L-au cunoscut pe Dumnezeu, au înțeles și 
au trăit adevărul conform căruia aici pe pământ suntem 
„străini și călători” (Evrei 11, 13), că aici nu avem cetate 
stătătoare și cu toții ne dorim „una mai bună, adică pe 
cea cerească” (Evrei 11, 16).

Bogatul din această pericopă Evanghelică tocmai 
aceasta nu face, ignorând acest adevăr fundamental. În 
nebunia lui, a crezut că trăiește veșnic pe pământ, și-a 
făcut un plan pe termen lung, „pentru mulți ani”, ca să se 
poată odihni, mânca, bea, veseli (Lc. 12, 19). Mântuitorul 
ne arată astfel că bogăția pământească nu poate asigura 
nici simpla existență biologică. 

Psalmistul spune: „Să nu te temi când se îmbogățește 
omul și când se înmulțește slava casei lui. Că la moarte 
el nu va lua nimic, nici nu se va pogorî cu el slava lui” 
(Ps. 48, 17-18). El constată 
cât de greu îi este bogatului 
să asimileze acest adevăr. 
Deși vede mereu „moartea” 
de care nu poate nimeni scă-
pa, continuă să trăiască ase-
menea dobitoacelor fără de 
minte: „Omul, în cinste fiind, 
n-a priceput, alăturatu-s-a 
dobitoacelor fără de minte 
și s-a asemănat lor” (Ps. 48, 
21). La fel ne mărturisește și 
Înțelepciunea lui Iisus Sirah: 
„Este câte un om care se îmbogățește prin multă grijă 
și zgârcenie, și aceasta este partea ostenelilor lui, zi-
când: «Aflat-am odihnă și acum voi mânca din bunătățile 
mele». Și nu știe că vremea trece și va muri și le va lăsa 
altora” (Sir. 11, 18-20).

Ceea ce ne relatează Mântuitorul nu lasă niciun in-
diciu că bogatul nostru ar fi câștigat bogăția în mod 
nedrept. Avea, desigur, calități care ar fi fost prețuite în 
lumea materialistă a zilelor noastre. Om priceput, după 
cum ni-l descrie Mântuitorul, întreprinzător, gata să se 
apuce de lucruri mari, văzând belșugul roadelor sale. El 
însă face o mare greșeală: se gândește doar la el însuși. 
Și așa cum notează un comentator din sec. al XVIII-lea: 
„Pauperem nulla mentio” (Despre săraci, nicio pomeni-
re). Tot belșugul acesta era doar pentru el.

Bogatul spune: roadele mele, jitnițele mele, sufle-
tul meu. Așa vorbea și „nebunul” Nabal din istorisirea 
vechi-testamentară: „Nu cumva voi lua pâinile mele și 
apa mea și vinul meu și carnea pregătită pentru cei ce 

tund oile mele și să le dau la niște oameni pe care nu-i 
știu de unde sunt?” (I Regi 25, 11). Acești oameni, cu 
acest tip de gândire, nu cunosc cu adevărat ce este su-
fletul și nici bogățiile de care are nevoie sufletul să se 
hrănească. El se crede stăpân atât pe bogățiile sale, cât 
și pe sufletul său.

Cu toate planurile sale mărețe, bogatul aude cuvântul 
lui Dumnezeu: „Nebune! În această noapte, vor cere de 
la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi?” 
(Lc. 12, 20). Din toată viața lui și din toată zbaterea lui, nu 
înțelesese un lucru foarte simplu, și anume că moartea 
era la ușa lui. În toate proiectele lui, nu erau decât odih-
nă, mâncare, băutură și veselie. Dumnezeu și împlinirea 
voii lui Dumnezeu nu își găseau locul în niciun proiect de 
viață al bogatului. 

Frumos ne învață Mântu-
itorul când spune: „Vedeți și 
păziți-vă de toată lăcomia, 
căci viața cuiva nu stă în pri-
sosul bogățiilor sale” (Lc. 12, 
13-15). Cât de frământat și 
nemulțumit fusese Fericitul 
Augustin, până ce L-a cu-
noscut pe Hristos! Gustase 
din plin, în viața lui păgână, 
nu numai din plăcerile pă-
mântești, ci și din ceea ce-i 
putea procura, ca satisfacție 

„sufletească”, faptul că poseda o minte genială sau că 
s-a adăpat din tot ceea ce-i putea oferi cultura profană.

Așadar, acum este vremea să ne îmbogățim în Dum-
nezeu și în harul Său, ca „fii ai luminii”, adunând roadele 
luminii: „bunătate, dreptate și adevăr”. Pentru aceasta, 
să urmăm cuvântul Apostolului Pavel: „Deșteaptă-te cel 
ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos” 
(Efeseni 5, 14). 

Dacă am dormit, acum este ceasul trezirii noastre 
din somn, dacă am trăit ca bogatul, acum să ascultăm 
chemarea lui Hristos, iar foamea și setea noastră să fie 
cea după Dumnezeu. Hambarele sufletelor noastre să 
le facem cât mai mari, ca în ele să încapă roadele cele 
binecuvântate ale „îmbogățirii în Dumnezeu”! Amin.

Pr. Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii,  

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, 
Sf. Ev. Luca 12, 16-21, 20 noiembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Îmbogățirea în Dumnezeu

„Poiana Pustnicului”, „La Altare”,
„La Chilii”, strigă neîncetat,
Că pe aceste locuri au trăit
Creștini ortodocși cu-adevărat.

Întinși pe zeci de kilometri,
Ridicați statornic înspre cer,
Munții Făgărașului rămân un osuar
Enorm, o criptă anonimă a tuturor

Monahilor uciși pentru credință
Sau care arși de vii au fost,

Cei alungați din locul lor cel sfânt,
Făcându-și în altă parte un rost.

Vremi de tristă amintire,
Ce au născut atâția sfinți
Care și-au respectat credința,
La fel ca bunii lor părinți.

Noi îi cinstim și-i pomenim
Cu demnitate și evlavie,
Că datorită rezistenței lor,
A rămas și aici credința vie.

Pe Sfinții Martiri Mărturisitori Năsăudeni
Îi pomenim mereu în rugăciune,
Iar pe 12 noiembrie, și nu numai,
Ne amintim de al lor sfânt nume.

Îi rugăm cu stăruință
Să ne fie mereu ocrotitori,
Să fim statornici în credință,
Iar ei să ne fie mijlocitori!
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Ars didactica

Familia ca mediu socio-educativ și 
dimensiunile ei formative. Cei șapte ani de acasă 

sau ce cuprinde socializarea primară?
Introducere. Familia este prima și cea mai mică ce-

lulă a organismului social. Originea ei stă în natura soci-
ală a omului. Familia se întemeiază prin căsătorie, adică 
prin legătura de bună voie și pentru toată viața a unui 
bărbat și a unei femei. Însușirile ființiale ale căsătoriei 
sunt: unitatea, trăinicia și egalitatea dintre soți. Familia, 
făcând parte din stat, se încadrează în organizarea lui 
și în legiuirile lui, contribuind la realizarea scopului său. 
Cât privește organizarea interioară a familiei, soții stau 
în raport de egalitate, cu autoritate comună față de copii. 

Familie și societate. Familia este recunoscută una-
nim ca instituție de bază a societății din punct de vedere 
civil, întrucât în toate țările civilizate familia este ocrotită 
prin lege. În România, Co-
dul Familiei prevede astfel 
la articolul 1: „În România 
statul ocrotește căsătoria și 
familia; el sprijină, prin mă-
suri economice și sociale, 
dezvoltarea și consolidarea 
familiei. Statul apără intere-
sele mamei și copilului și ma-
nifestă deosebită grijă pentru 
creșterea și educarea tinerei 
generații”.1

Codul prevede, de ase-
menea, articole referitoare la 
educația copiilor, între care 
cel mai elocvent este: „Părin-
ții sunt datori să îngrijească 
de copil. Ei sunt obligați să crească copilul, îngrijind de 
sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăță-
tura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu în-
sușirile lui, în conformitate cu țelurile statului pentru a-l 
face folositor colectivității.”2

Iată, așadar, că cel puțin din punct de vedere legal și 
declarativ, familia se bucură de o atenție deosebită din 
partea statului.

Cei șapte ani de acasă: socializarea primară. So-
cializarea se referă la procesul prin care un individ, mai 
ales un copil, devine socializat. Socializarea primară 
este procesul prin care copilul devine socializat prin fa-
milie în anii copilăriei. Deci, agentul cheie în procesul de 
socializare este familia.3

Familia este cel dintâi cadru social de care fiecare om 
are nevoie ca să trăiască. Ea este mai ales mediul cel mai 
prielnic pentru nașterea, dezvoltarea și desăvârșirea fiin-
ței umane. Familia este prima alcătuire de viață obștească 
și sâmburele din care cresc toate celelalte forme de viață 
socială. Ea este un oficiu înalt al respectului, al demnită-
ții, al libertății interioare, al seninătății constructive. Dar, în 
mod esențial, familia are o însemnată funcție educativă. 
Ea este prima instituție de educație morală și pentru prima 
copilărie este mediul educativ prin excelență.

Prin comunitatea de sânge, de educație, de amintiri, 
de viață și prin faptul că au aceiași părinți, copiii își dez-
voltă sentimentul dragostei frățești, care este izvorul ce-

lei mai dificile dintre virtuți și anume: recunoașterea fără 
invidie a valorii și meritelor altora. Căminul este mediul 
cel mai prielnic pentru reculegere și pentru o colaborare 
deplină între cele două sexe. Copiii cimentează legături-
le dintre soți. În general, familia contribuie foarte mult la 
educarea omului pentru viața sociala din afara familiei.

O primă datorie a soților este să se iubească și să se 
stimeze reciproc, apoi să-și păstreze fidelitatea făgăduită. 
Părinții sunt datori să-și iubească copiii. Ei mai sunt datori 
să-și educe copiii, atât din punct de vedere trupesc, cât 
și sufletesc. Copiii sunt datori să-și iubească părinții, să 
asculte de ei, să nu-i supere cu ceva, să se poarte față 
de ei cu toată cuviința, să-i ajute la nevoie. În familie, co-

piii primesc lecții esențiale de 
viață, nu doar în cei „șapte ani 
de acasă” ,ci și ulterior. Cei 
„șapte ani de acasă” nu sunt 
doar o vorbă românească, ci 
un adevăr psihologic.4

Copiii trebuie ajutați să 
scape de anarhia instinctelor 
oarbe și a tendințelor spon-
tane necontrolate, să devină 
capabili de a se conduce sin-
guri. Ei trebuie formați pentru 
o ascultare liberă și plină de 
convingere, trebuie deprinși 
cu munca, răbdarea, uitarea 
de sine. Comunicarea dintre 
părinți și copii, conținutul și 

calitatea ei constituie de altfel una dintre „cheile” reușitei 
educației. Dragostea părintească și buna intenție nu lip-
sesc decât în cazul unor părinți inconștienți și denaturați. 
Ceea ce se poate reproșa uneori multor părinți sunt me-
todele greșite utilizate în educație.

Capcanele căderii copiilor s-au înmulțit într-un mod 
alarmant, iar la noi în țară, acestea sunt cauzate în mare 
măsură și de condițiile tot mai scăzute ale nivelului de 
trai. Sărăcia, deruta profesională, drogurile, alcoolismul, 
prostituția, nesiguranța vieții de mâine dau o imagine ne-
gativă a lumii în care trăim.

Indiferent de condițiile de viață, copiii trebuie deprinși 
să gândească pozitiv. Altfel spus, speranța trebuie să fie 
stăpână pe toate gândurile lor, nu deprimarea, angoasa, 
anxietatea. „Singura cale de a forma copii bine este să 
devenim părinți buni”, spunea pedagogul american Zig 
Ziglar5. El adaugă: „ingredientul esențial al comunicării în 
familie este să asculți cu adevărat.”6 În pedagogia fami-
lială sunt contraindicate duritatea, tonul răspicat, refuzul 

1 Codul Familiei, Ed. Lumina Lex, București,1995, p. 3.
2 Ibidem, Titlul III, Cap. I, Secțiunea I, art. 101.
3ht tps: / / ro.weblogographic.com/di f ferene-between-pr i-

mary-and-secondary-socialization-9276
4 https://www.femeia.ro/?p=123442 
5 Zig Ziglar, Raising positive kids in a negative world, trad. de 

Irina-Margareta Nistor, Ed. Curtea Veche, București, 2000, pag. 246.
6 Ibidem, pag. 149.

https://ro.weblogographic.com/differene-between-primary-and-secondary-socialization-9276
https://ro.weblogographic.com/differene-between-primary-and-secondary-socialization-9276
https://www.femeia.ro/?p=123442
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Duminica a XXX-a după Pogorârea Sfântului Duh 
încheie șirul celor patru duminici care aduc în atenția 
noastră pericope evanghelice ce zugrăvesc în diferite 
ipostaze oameni bogați puși în situația de a ajuta, de a 
face milostenie, de a renunța la o parte din ceea ce au 
primit de la Dumnezeu-Izvorul tuturor darurilor: Bogatul 
nemilostiv și săracul Lazăr, Pilda samarineanului mi-
lostiv, Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, Dregă-
torul bogat - păzirea poruncilor. Nu este deloc întâm-
plătoare această așezare calendaristică a fragmentelor 
evanghelice în luna din an când roadele bogate adunate 
la sfârșit de toamnă umplu cămările creștinilor gospo-
dari, când de regulă oamenii se aprovizionează pentru 
perioada rece din an, asigurându-și un confort care să le 
asigure traiul decent și supraviețuirea fără griji (Arhiepi-
scop Ioachim Băcăuanul). Evanghelia acestei duminici 
a fost rânduită de Biserică în perioada Postului Nașterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca îndemn la miloste-
nie, la ajutorarea celor săraci, pentru a reflecta tocmai la 
starea de smerire a Celui pe Care ne pregătim să-L cin-
stim, adică la Dumnezeu care Se face om, care Se naște 
cel mai sărac dintre oameni, într-o peșteră, neprimit de 
semenii Săi (Ioan I, 14) și care avea să moară pe cruce. 
Sfântul Evanghelist Luca ne pune în față problema bo-
găției ca obstacol în calea mântuirii și a desăvârșirii vieții 
creștine. Bogăția nu este rea în sine, dar devine piedică 
în calea mântuirii când ne legăm de ea ca de ultima re-
alitate, când ne alipim sufletul atât de mult de cele ma-
teriale, încât grija pentru bogăție robește sufletul nostru 
și nu mai lasă în el loc pentru prezența lui Dumnezeu 
(Patriarhul Daniel).

Un dregător bogat vine la Mântuitorul Hristos și Îl în-
treabă ce trebuie să facă pentru a moșteni viața de veci. 
Scurtul dialog dintre el și Mântuitorul constituie textul 
evanghelic al acestei zile. Mitropolitul Antonie Plămă-
deală spunea într-una din predicile sale că textul pare că 
se adresează pentru două categorii de creștini, pentru 
că în prima parte vorbește despre mântuire și deci, se 
adresează tuturor, iar în partea a doua, se referă la de-
săvârșire și ar privi numai pe cei care se dedică treptelor 
înalte de viață creștină, bunăoară sfinților. Se pornește 
de la textul Evangheliei după Matei în care se spune: 
„De voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și le 
dă săracilor și vei avea comoară în cer” (Matei XIX, 21). 
Dacă medităm mai adânc, ne dăm seama că textul poate 
fi interpretat și altfel. Mântuitorul a avut în vedere desă-
vârșirea în principiu, ca îndatorire și posibilitate. 

Părintele Profesor Petre Semen sesizează și delica-
tețea pe care Dumnezeu o arată față de oameni, pentru 
că din dialogul Domnului cu bogatul vedem și extraordina-
ra îngăduință a lui Dumnezeu Care este dispus să renun-
țe la îndatoririle omului față de El ca să le împlinească pe 
cele față de semenii săi. Mai observăm că Hristos rezumă 
cele patru obligații pe care le avem față de aproapele în 
doar trei cuvinte: „să nu înșeli!”, după cum citim la Sfântul 
Marcu. De ce? Fiindcă principalele și cele mai primejdi-
oase tentații ale unui om bogat sunt acelea de a se îm-
bogăți și mai mult, neezitând chiar să fure în mod direct 
din bunurile aproapelui, aidoma hoțului de buzunare, sau 
să o facă indirect prin falsificarea actelor ori prin neplata 
banilor cuveniți angajaților săi, dacă este patron. Mântu-
itorul Iisus Hristos i-a zis: „știi poruncile” și le-a enumerat 

Bogăția pământească poate deveni cerească prin milostenie 

de a îndeplini dorințele copiilor, fără explicații logice. În 
ceea ce privește deciziile, „ambii părinți trebuie să se im-
plice categoric în hotărârea ce se va lua”7,dar fără a se 
afla pe poziții opuse.

Educarea caracterului începe în familie. De altfel, 
cele mai actuale idei pedagogice și psihologice confirmă 
că „un rol imens în formarea caracterului la copil îl joacă 
perioada preșcolară, vârsta la care copiii se deosebesc 
printr-o mare impresionabilitate, prin imitație, când ac-
țiunea educativă nu întâmpină o rezistență conștientă, 
când se pun bazele unui mare număr de deprinderi, încli-
nații și interese, care joacă un rol de seamă în înfățișarea 
psihică a omului. Aceasta este vârsta la care impresiile 
sunt atât de puternice, încât de multe ori rămân întipărite 
în memorie pentru toată viața.”8 La fel, capriciul, încăpă-
țânarea, obrăznicia, indisciplina își au rădăcina în erorile 
de educație din perioada preșcolară, în special prin rele-
le exemple ale adulților.

Mama are un rol de căpetenie. Prin structura și vo-
cația ei, e mai implicată afectiv în procesul educațional 
decât tatăl. Pentru mamă, prioritatea este să îngrijeas-
că de casă, iar în casă cea mai prețioasă comoară sunt 
copiii. Mama și tata numai împreună sunt numiți părinți 
educatori ai copiilor.

Există un element fundamental pentru reușita edu-
cației în familie: încrederea. Copilul este, prin vârstă și 
poziție naturală, o ființă care, pentru a se putea dezvol-
ta, simte nevoia de ajutor. De aceea, între el și adulți 
se stabilește o dependență puternică, așteptând ajutorul 
necesar. Încrederea copilului în părinții săi este întreagă 

7 Ibidem, pag. 135.
8 Cornilov, Smirnov, Teplov, Psihologia, trad. rom. 1950, p. 492.
9 A. S. Macarenco, Texte pedagogice alese, Ed. Cartea rusă, Bu-

curești, 1949, p. 27-28.

și curată. Pentru el, tot ceea ce fac și învață părinții săi 
înseamnă adevăr și autoritate. Acest lucru implică o răs-
pundere excepțională pentru părinți.

Concluzii. Pentru copil, familia este prima școală a 
vieții. Ea are un cuvânt hotărâtor în punerea bazelor ca-
racterului. Casa părintească este prima încăpere desti-
nată învățământului și educației. Părinții sunt primii das-
căli ai copilului, iar frații și surorile, dacă există, constituie 
primul colectiv colegial.

Dorind să cristalizeze, în expresii cât mai potrivite, in-
fluența familiei asupra copiilor, un pedagog se adresea-
ză părinților astfel: „Propria voastră purtare este lucrul 
hotărâtor. Să nu credeți că educați copilul numai atunci 
când vorbiți cu el, când îl învățați sau îi porunciți. Îi faceți 
educație în orice clipă a vieții voastre, chiar atunci când 
nu sunteți acasă. Felul în care vă îmbrăcați, în care vor-
biți cu alții despre alții, în care vă bucurați sau vă întris-
tați, felul în care vă purtați cu prietenii sau cu dușmanii, 
felul în care râdeți sau citiți un ziar, toate acestea sunt 
de o mare importanță pentru copil. Copilul vede sau sim-
te cele mai mici modificări ale tonului, toate întorsăturile 
gândirii voastre ajung la el, pe căi pe care voi nu le ob-
servați”.9

Prof. înv. primar Emilia Cruceru
Școala Gimnazială Căpreni
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având convingerea că acest bogat știe Legea și poruncile, 
voind să-i arate că tot ceea ce făcuse acesta până atunci 
nu era suficient. De aceea i-a spus: „încă una îți lipseș-
te” (Luca XVIII, 22), pentru că îi mai lipsea ceva foarte 
important: generozitatea sau dărnicia, milostenia sau 
ajutorarea săracilor. Deci nu este suficient să postim 
mult, să ne rugăm mult și să ne înfrânăm de la pă-

cat fără a fi și milostivi, pentru că milostenia ca iubi-
re sfântă sau bunătate arătată față de semenii noștri 
este începutul asemănării omului cu Dumnezeu Cel 
milostiv. Dumnezeu dorește ca noi să fim nu numai 
recunoscători față de El, ci să fim și milostivi față de 
semeni.

Bogatul a plecat întristat când a aflat că îi mai trebuie 
ceva. El, care avea atâtea, ducea totuși lipsă de ceva. 
Este logic să realizăm că singur Dumnezeu poate avea 
totul, dar întristarea noastră că nu avem orice, poate să 
determine jindul nostru după desăvârșire, ca să ajungem 
într-un final în preajma Sa. Dorul acesta de Dumnezeu 

ni-l putem astâmpăra doar urmându-L pe Mântuitorul, 
lăsând ceea ce este lumesc și trecător, ca să facem loc 
destul în inimile noastre lui Hristos Celui Veșnic. Așa ne 
eliberăm de cea mai ascunsă formă de lăcomie care poa-
te sălășlui în adâncul de taină al inimii noastre și putem 
dobândi bucuria celei mai plăcute înfățișări a generozită-
ții. La bucuria aceasta, la fericirea sufletească, trebuie să 
ajungem din proprie hotărâre și voință, nu constrânși din 
exterior. Mântuitorul Iisus Hristos a văzut că tânărul bo-
gat avea în suflet o căutare sinceră și o dorință spirituală, 
aceea a vieții veșnice. Din acest motiv, Domnul Iisus nu 
încearcă să-l convingă pe tânăr, ci l-a lăsat în această în-
tristare de moment, dar și să răspundă la întrebarea dacă 
poate sau nu să Îi urmeze Lui. Hristos Domnul nu-l mai 
întreabă nimic pe tânărul bogat, nu-i mai explică nimic, ci 
respectă în tăcere libertatea lui de a-I urma sau nu, de 
a împlini sau nu sfatul pe care i l-a dat. Hristos-Domnul 
propune, dar nu impune; recomandă, dar nu comandă 
schimbarea vieții; cheamă, dar nu constrânge; fascinea-
ză, dar nu fanatizează; povățuiește, dar nu umilește pe 
tânăr (Patriarhul Daniel).

 Greu, cu anevoie, putem ajunge la desăvârșire, dar 
cu ajutorul Celui Care toate le poate, nu ne va fi cu ne-
putință. Deci, ca să putem, trebuie ca Dumnezeu să ne 
ajute, ca să ne ajute, trebuie să I-o cerem, iar ca să pu-
tem să-I cerem, trebuie să fim lângă El. Cum putem fi în 
apropierea Lui? Foarte simplu: urmându-L!

Pr. prof. Anghel-Nicolae Păunescu
(predică la Duminica a XXX-a după Rusalii, 

Dregătorul bogat – păzirea poruncilor, 
Sf. Ev. Luca 18, 18-27, 27 noiembrie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Stropi din peniţă Oare când va fi?
Nu demult, un părinte se mira mereu de 

cererea: pentru pacea a toată lumea, pentru 
bună statornicirea sfintelor lui Dumnezeu bi-
serici... Rugăciunea pentru pace, cereri pen-
tru pace și ferire de război, ectenie ca să fim 
feriți de mustrarea cea dreaptă a lui Dumne-
zeu, de năvălirea celor de alt neam asupră-ne 
și de războiul cel dintre noi (Domnului să ne 
rugăm!). Toate acestea, părintele nostru le 
considera cereri vechi, de demult, pentru tim-
purile triste și grele care au fost cândva. Și 
asta, până de curând, când, din nou, norii 
negrii ai războiului s-au abătut și lângă noi și 
parcă par să se împrăștie și mai mult. Iată că 
aceste rugăciuni nu erau în van! Oricând, vrăj-
mașul poate strecura în inima cuiva puternic 
duhul de mărire, de cucerire și de asuprire a 
celor din jur. Aceste ispite împletite cu lipsa de 
smerenie și de înțelepciune duc, de cele mai 
multe ori, la declanșarea de conflicte armate, 
sângeroase și cu mari pierderi materiale și de 
vieți omenești.

Când vor putea oamenii să trăiască în tihnă, 
spre slava lui Dumnezeu și bunul lor mers?

Atunci când armele vor fi ruginite, iar unel-
tele de lucru vor sclipi, când închisorile vor fi 
goale, iar hambarele pline, când treptele biseri-
cilor vor fi tocite de pașii credincioșilor, iar sălile 
tribunalelor vor fi pustii, cu siguranță, atunci vor 
trăi toți oamenii fericiți.

Prof. Felicia Păunescu
Sursă foto: hotnews.ro
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Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian
În Calendarul Bisericii Ortodoxe sunt menționate trei 

pomeniri diferite ale Sfinților doctori fără de arginți Cos-
ma și Damian: 17 octombrie – „cei din Arabia”, 1 noiem-
brie – „cei din Asia” și 1 iulie – „cei din Roma”.

Nu există nici o mărturie originală directă despre viața 
și martiriul Sfinților Cosma și Damian, iar biografiile care 
încep să apară în sec. V sunt în mare parte confuze și 
contradictorii. Singurul element comun al acestor biogra-
fii este faptul că, Cosma și Damian erau frați și că ei 
vindecau oamenii fără să ceară plată, de unde le și vine 
numele de „anargyroi” – „doctori fără de arginți”.

Sfinții Cosma și Damian din Asia – 1 noiembrie:

Sfinții Cosma și Damian erau frați. Ei s-au născut din 
tată păgân și din mamă creștină pe nume Teodota. Au 
primit de la Dumnezeu darul vindecării și, după cuvântul 
Domnului (cf. Matei 10:8), niciodată nu luau 
plată, făcând și un jurământ comun în acest 
sens. Odată, frații s-au certat între ei, pentru 
că Damian a acceptat să primească trei ouă, 
în numele Sfintei Treimi, de la o femeie cu nu-
mele Paladia, pe care o vindecase. Cosma 
s-a supărat și a poruncit să nu fie îngropat 
lângă fratele său, care a încălcat făgăduin-
ța. Damian a murit primul, iar când a murit și 
Cosma, oamenii nu știau cum să-i îngroape. 
Atunci s-a apropiat o cămilă vindecată de 
Damian și aceasta a grăit cu glas omenesc 
să-l îngroape pe Cosma alături de fratele său, 
pentru că acela nu pentru câștig a primit darul 
de la Paladia, ci „în numele Domnului”. Tru-
purile Sfinților au fost îngropate în localitatea 
Thereman, care este lângă orașul Cir, în Si-
ria. După moartea lor, la mormântul Sfinților 
s-au făcut multe minuni, dintre care tradiția 
menționează salvarea soției lui Malh și vin-
decarea unui bărbat care a înghițit un șarpe.

Sfinții Cosma și Damian din Roma – 1 iulie:

Potrivit acestei tradiții, partea de început a vieții Sfinților 
Cosma și Damian este foarte asemănătoare cu cea „din 
Asia”. Frații Cosma și Damian erau medici ambulanți care 
vindecau oamenii și animalele, fără să ia vreo plată. Pă-
gânii i-au pârât pe acești frați împăratului Carin (283-285), 
care i-a arestat, învinuindu-i de vrăjitorie. Împăratul le-a 
cerut fraților Cosma și Damian să jertfească idolilor, dar 
aceștia au refuzat, amenințându-l pe Carin cu pedeapsa 
divină. Chiar atunci i s-a sucit gâtul împăratului, iar Sfinții 
doctori l-au vindecat. Împăratul i-a eliberat și le-a dat drep-
tul să practice medicina mai departe. Întorcându-se spre 
casă, frații au fost momiți de fostul lor învățător, care îi 
invidia pentru succesele lor, ducându-i spre un loc pustiu, 
unde i-a ucis cu pietre și a îngropat în ascuns trupurile 
lor. Această tradiție ne spune că, Sfinții Cosma și Damian 
sunt mucenici, care au pătimit pe la anul 284-285.

Sfinții Cosma și Damian din Arabia – 17 octombrie:

În tradiția „Arabă” există două versiuni principale ale 
vieții Sfinților Cosma și Damian. Conform primei versi-
uni, Cosma, Damian și alți trei frați ai lor: Antim, Leontie 

și Euprepie, proveneau din Bet-Arabaye, unde predicau 
Evanghelia. Primii doi, Cosma și Damian, erau doctori, 
dar despre vindecările săvârșite de ei nu se menționea-
ză nimic. În timpul împărăției lui Dioclețian, aceștia au 
fost aduși la Aegeae în Cilicia Siriei, unde au fost chinuiți 
de proconsulul Lisie, care i-a aruncat în foc și în apă, dar 
aceștia ieșind nevătămați, persecutorul a poruncit să li 
se taie capetele. Moartea lor ar fi avut loc la 25 noiembrie 
anul 303 sau 304. A doua versiune (sec. V-VI) reprezintă 
o formă extinsă a celei dintâi și plasează martiriul celor 
cinci frați la 17 octombrie.

Studiul Ieromonahului Petru Pruteanu1 asupra vieții 
Sfinților Cosma și Damian arată că, de fapt, a existat o 
singură pereche de frați cu numele Cosma și Damian, al 
căror cult s-a răspândit în diferite regiuni, fiecare având 
propria variantă aghiografică.

O reconstrucție aghiografică comună, de la care s-ar 
fi dezvoltat cele trei tradiții loca-
le ne arată că, Sfinții „doctorii 
fără de arginți” Cosma și Dami-
an ar proveni din provincia 
Bet-Arabaye, de la granița de 
Est a Imperiului Roman. Aceș-
tia vindecau gratis oameni și 
animale, propovăduind în ace-
lași timp credința creștină. Un 
medic concurent, care putea fi 
chiar învățătorul lor, i-a pârât la 
guvernatorul împăratului Carin 
în Siria, dar acesta ascultând 
predica lor și văzându-le minu-
nile, s-a convertit la creștinism. 
Mai mult decât atât, guverna-
torul le-ar fi permis să pună 
icoana Mântuitorului în spitalul 
din Thereman, lângă orașul 
Cir, unde aceștia practicau me-
dicina și unde încă mult timp a 
existat un spital „în cinstea chi-

pului Fiului lui Dumnnezeu”. Frații ar fi murit în timpul lui 
Dioclețian (284/285), înainte de începutul prigoanei, deci 
nu mucenicește. Când însă s-a început prigoana, pro-
consulul Lisie ar fi arestat la Aegeae pe ceilalți trei frați 
Antim, Leontie și Euprepie, care au fost martirizați. După 
anul 313 moaștele celor trei frați martiri ar fi fost mutate 
în Thereman, lângă cele ale lui Cosma și Damian, de 
unde tradiția populară că și primii ar fi fost mucenici.

În Răsărit, ca zile de pomenire a acestor trei perechi 
de Sfinți s-au fixat zilele inaugurării a trei mari biserici 
din Constantinopol închinate lor: 1 iulie, 17 octombrie și 
1 noiembrie. În Apus este cinstită o singură pereche de 
Sfinți, iar ziua lor de prăznuire (26/27 septembrie) este 
preluată tot de la inaugurarea unei biserici, cea a papei 
Felix al IV-lea din Forumul lui Vespasian.

Sfinții Cosma și Damian sunt considerați ocrotitorii 
medicilor și mai ales a chirurgilor din toată lumea.

Pr. Daniel Budeanu
Parohia Motru I

Sursă foto: doxologia.ro

File de sinaxar

1 Ierom. Petru Pruteanu. Despre vieţile şi sărbătorile Sfinţilor 
Cosma şi Damian: https://www.teologie.net/2018/09/07/despre-vieti-
le-si-sarbatorile-sfintilor-cosma-si-damian/

https://www.teologie.net/2018/09/07/despre-vietile-si-sarbatorile-sfintilor-cosma-si-damian/
https://www.teologie.net/2018/09/07/despre-vietile-si-sarbatorile-sfintilor-cosma-si-damian/
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Sfântul este acea persoană care, împletind credința cea dreaptă cu 
faptele bune și ajutat fiind de harul Sfântului Duh, a ajuns la cunoașterea 
lui Dumnezeu și la unirea cu El. Prin unirea cu Dumnezeu se înțelege în 
același timp și o prezență a Împărăției Sale în inima sfântului după cuvintele 
Domnului nostru Iisus Hristos: „Căci, iată, împărăția lui Dumnezeu este înă-
untrul vostru” (Lc. 17, 21). În timpul vieții sale pământești fiecare sfânt a avut 
o relație personală cu Dumnezeu, simțind deplin în inima sa prezența Lui, 
iar mai apoi împărtășind și celorlalți experiențele sale duhovnicești ca să le 
fie călăuze în urcușul duhovnicesc spre Împărăția Cerurilor. 

Începând de la Mântuitorul Hristos care ne învață ce este rugăciunea și 
cum trebuie să ne rugăm, continuând cu Preasfânta Născătoare de Dum-
nezeu a cărei întreagă viață a fost o continuă rugăciune smerită, apoi cu toți 
sfinții știuți și neștiuți, Biserica ne oferă o întreagă pleiadă de modele menite 
să ne călăuzească pe calea unirii cu Dumnezeu. 

Sfântul Grigorie de Nyssa ne spune ce este rugăciunea și ne arată 
totodată roadele ei: „Rugăciunea este paza neprihănirii, potolirea mâniei, 
înfrânarea mândriei, curățirea de pomenirea răului, dezrădăcinarea pizmei, 
înlăturarea nedreptății, îndreptarea necredinței. Rugăciunea este tăria tru-
purilor, belșugul casei, dreapta cârmuire a cetății, puterea împărăției, biru-
ința în război, asigurarea păcii, împăcarea celor dezbinați, 
stăruința în împăcare. Rugăciunea este pecetea fecioriei, 
credința în căsătorie, arma călătorilor, păzitoarea celor ce 
dorm, îndrăzneala celor ce veghează, rodnicia plugarilor, 
izbăvirea celor ce călătoresc pe mare. Rugăciunea este 
apărătoarea celor duși la judecată, ușurarea celor legați, 
odihna celor ce dorm, mângâierea celor întristați, veselia 
celor ce se bucură, mângâierea celor ce plâng, cununa 
celor ce se căsătoresc, sărbătorirea zilei de naștere, , în-
soțitoarea celor ce mor. Rugăciune este vorbirea cu Dum-
nezeu, vederea celor nevăzute, dobândirea celor dorite, 
împreună-cinstirea cu îngerii, înaintarea în cele bune, ri-
sipirea relelor, îndreptarea păcătoșilor, bucuria de cele de 
față, arătarea celor viitoare”1.

Sfântul Macarie Egipteanul ne învață cum trebuie 
rostită rugăciunea: „Lucrul cel mai bun la care ajunge cineva este obișnuin-
ța cu rugăciunea. Prin mijlocirea ei, acesta dobândește și celelalte (bunuri), 
iar (Domnul) care îl cheamă către sine, îi întinde mâna întru ajutor. Prin 
rugăciune se face părtaș la energia cea tainică, la sfințenia lui Dumnezeu, 
iar mintea lui se unește printr-o unire de negrăit cu Domnul... Se cuvine ca 
acela care se dedică rugăciunii să procedeze cu bărbăție, să arate zel, tre-
zvie, răbdare, luptă spirituală și osteneală trupească; să nu se moleșească 
și să nu cedeze cugetelor ce se abat de la calea (cea dreaptă), somnului 
mult, toropelii și confuziei... Să nu se mândrească față de cei ce nu pot să 
stăruiască în rugăciune, ca nu cumva, împins de astfel de ispită a răutății, 
să strice lucrul cel bun și să-l lase pradă demonului celui viclean”2.

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne arată că rugăcinea poate lucra în 
două moduri: „Eu știu că rugăciune este lucrătoare în două feluri. Într-unul, 
când cel ce se roagă aduce rugăciunea sa lui Dumnezeu împreună cu fap-
tele poruncilor, când deci rugăciunea lui nu cade de pe limbă numai ca un 
cuvânt simplu și ca un sunet gol al vocii, zăcând leneșă și fără consisten-
ță, ci când este lucrătoare, vie și însuflețită prin împlinirea poruncilor. Căci 
rugăciunea și cererea își primesc consistența când le umplem prin virtuți. 
Această umplere face rugăciunea dreptului tare, încât toate le poate lucrând 
prin porunci. Într-altfel este lucrătoare când cel ce are lipsă de rugăciunea 
dreptului săvârșește faptele rugăciunii îndreptându-și viața de mai înainte și 
făcând tare cererea dreptului, întrucât o împuternicește prin purtarea sa cea 
bună. Căci nu folosește rugăciunea dreptului celui care, având trebuință de 
ea, se desfată mai mult cu păcatele decât cu virtuțile”3.

Chipuri de rugăciune în Izvoarele Revelației Dumnezeiești (III)
Rugăciunea în învățătura Sfinților Părinți

1 Sfântul Grigorie de Nissa, Scrieri, partea I, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 29, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1982, p. 405-406;

2 Sfântul Macarie Egipteanul, Scrieri, Omilii duhovnicești, în Părinți și Scriitori Bise-
ricești, vol. 34, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1982, p. 298-299;

3 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia, vol. 3, Editura Hu-
manitas, București 2009, p. 265;

4 Mitropolia Tesalonicului – Biserica Mitropolitană a Sfântului Grigorie Palama, Viața în 
Hristos după Sfântul Grigorie Palama, Tesalonic 2017, p. 47;

5 Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuș, în Filocalia vol. IX, Editura Huma-
nitas, București 2009, p. 355;

6 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoințe, în Filocalia, vol. X, Editura Institu-
tului Biblic și de Misiune al BOR, București 1981, p. 179;

7 Cuviosul Isaia Pustnicul, Douăzeci și nouă de cuvinte, în Filocalia, vol. XII, Editura 
Humanitas, București 2009, p. 242;

Iată ce ne spune Sfântul Grigorie Palama despre rugăciune: „Dumne-
zeirea este mai presus decât ceea ce poate să numească și să definească 
omul sau să cugete. Prin rugăciunea către Dumnezeu însă el se unește îm-
preună cu Acesta și se împărtășește prin invocare și doxologie. Puterea ru-
găciunii săvârșește și desăvârșește înălțarea omului la Dumnezeu și unirea 
lui cu El. Premisa, bineînțeles, este aceea că prin arzătoare străpungere 
și prin intensitatea rugăciunii, credinciosul va birui patimile și gândurile lui. 
Este imposibil ca mintea pătimașă să se unească cu Dumnezeu. Cât timp 
rămâne lipită de patimi poate să se roage, însă nu reușește să primească 
mila lui Dumnezeu. Dimpotrivă, cât timp omul încearcă și reușește să depă-
șească gândurile lui, cu atât mai mult se luminează și dobândește plânsul 
pentru păcat, asigurând astfel mila mângâierii lui Dumnezeu”4.

Sfântul Ioan Scărarul ne arată foloasele rugăciunii, atât după însușire 
cât și după lucrare: „Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și uni-
rea omului și a lui Dumnezeu; iar după lucrare, susținătoarea lumii. Este 
împăcare a lui Dumnezeu; maica lacrimilor și fiica lor; ispășirea păcatelor; 
pod de trecere peste ispite; peretele din mijloc în fața necazurilor; zdrobirea 
războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor ființelor netrupești, veselia ce 
va să vie, lucrarea fără margine, izvorul virtuților, pricinuitoarea harismelor 

(a darurilor), sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea 
minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea 
întristării, bogăția călugărilor, vistieria sihaștrilor, micșora-
rea mâniei, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, vădirea 
stării dinăuntru, descoperirea celor viitoare, semnul slavei. 
Rugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal, 
dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea scaunu-
lui Judecății viitoare”5.

Sfântul Isaac Sirul ne spune că în timpul rugăciunii 
omul poate fi învrednicit de Dumnezeu cu primirea unor 
harisme: „Astfel, toate vederile arătate sfinților au loc în 
vremea rugăciunii. Căci ce alt timp e atât de sfânt și de 
potrivit sfintei primiri a darurilor (harismelor) ca timpul ru-
găciunii, în care vorbește cineva cu Dumnezeu? Căci în 
acest timp, în care se fac cererile către Dumnezeu și au 

loc întâlnirile cu El, omul adună cu silire toate mișcările și gândurile din 
toate părțile și nu gândește decât la Dumnezeu și inima o are plină de El”6.

Sfântul Cuvios Isaia Pustnicul ne sfătuiește ca în timpul rugăciunii să 
manifestăm dorința de a-i plăcea lui Dumnezeu, deoarece prin nepăsarea 
și dezinteresul cu care ne rugăm Îl putem întrista: „Nu te ruga nepăsător și 
fără grijă. Căci în loc să-I placi lui Dumnezeu, Îl vei face să se mânie. Ci stai 
cu frică și cu cutremur și nu te răzima pe pereți, nici nu te moleși la picioare, 
și cu unul să stai iar pe celălalt să-l întinzi. Împotrivește-te gândurilor tale și 
să nu le îngădui să se îngrijească de cele trupești, ca să-ți fie bineprimită 
rugăciunea de Dumnezeu”7.

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


