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        Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena proclamat oficial în prima zi a anului la 

Catedrala Patriarhală  

Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul 

fântul Ioan nu are nevoie de laude 
omeneşti. L-a lăudat Însuşi Hristos când a 
spus că, între mulţimile oamenilor care s-au 
născut până atunci, el este mai presus de toţi 

(vezi, Matei 11, 11). Este mai presus de Noe, de 
Avraam, de Iacov, de patriarhi, mai presus de toţi 
marii bărbaţi.  

S-a născut prin minune, din părinţi bătrâni, 
Zaharia şi Elisabeta, care era stearpă. Pe cât e cu 
putinţă ca dintr-o piatră să răsară o floare, tot 
aşa era cu putinţă ca din cele dinlăuntru ale 
Elisabetei să se nască prunc. Embrion încă, el a 
săltat în pântecele maicii lui, când ea a primit-o 
pe cea asemenea însărcinată, pe Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu. De atunci era sfinţit. 
Precum unii sunt Iude, copii ai blestemului, din 
pântecele maicii lor, aşa alţii sunt binecuvântaţi 
din scutecele lor. 
Când a crescut, n-a rămas în lume; a ieşit afară, s-
a dus în pustie la şcoala marilor bărbaţi. Acolo a 
trăit o viaţă de mustrare a actualei societăţi 
consumiste, a cărei lozincă este: “să mâncăm şi 
să bem, căci mâine vom muri” (Isaia 22, 13, I Cor. 
15, 32). O, voi, care trăiţi aiurea, în rătăcire, 
veniţi şi vă oglindiţi în această oglindă! 
Cum trăia Sfântul Ioan? Hrana lui erau lăcustele 
(Matei 3, 4), cunoscutele insecte ale din ţarini, pe 
care până astăzi arabii simpli le usucă şi le 
mănâncă. Băutura sa era apa din Iordan. Haina 
sa era o îmbrăcăminte din păr de cămilă. Patul 
lui era nisipul de lângă râul. Acoperişul său, 
stelele cerului. Tovarăşii săi, fiarele pustiului, 

care stăteau înaintea lui ca nişte mieluşei. Sfinţenia – vedeţi? – toate le îmblânzeşte. Şi dacă leii şi 
tigrii îl respectau, o femeie l-a sfâşiat – Irodiada. Aşadar, acolo trăia, în universitatea tăcerii, unde se 
edifică marile personalităţi. 
La vârsta maturităţii a primit poruncă de sus să meargă pe malul Iordanului şi acolo să îşi ridice 
amvonul. Predica lui termocauteră era o mustrare aspră. Tuna şi fulgera. Îi chema pe toţi la 
întoarcerea spre Dumnezeu. Şi mii din toate păturile sociale alergau. Era un magnet care-i atrăgea pe 
toţi. Îi sfătuia la pocăinţă şi-i boteza în Iordan.  
În mulţimea de oameni a venit şi cineva mai deosebit. Oare purta coroană, avea spadă, îl aducea o 
caleaşcă? Nu. Om simplu era. Dar numele lui era “mai presus de orice nume” (Filipeni 2,9). Toate 
numele se şterg, numele Lui va rămâne: Iisus Hristos! Putea să-şi închipuie Ioan că sub chipul smerit 
al unui sărac nazarinean se ascunde măreţia Dumnezeirii? Şi totuşi, L-a recunoscut. Îi zice Hristos: - 
Botează-Mă! – Nu se poate; eu sunt un zero înaintea Ta, nu sunt vrednic să Te botez. Hristos însă a 
insistat şi, în sfârşit, a fost botezat. Nu pentru că avea păcate – este fără de păcat – ci pentru a se arăta 
taina Sfintei Treimi. Şi S-a arătat. Prin aceasta noi ne diferenţiem de celelalte religii, chiar 
monoteiste: acestea îl au pe Allah sau pe oarecare altul. Noi spunem: Un singur Dumnezeu, Trei 
Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh; Sfântă Treime, miluieşte lumea Ta! 
Cum s-a arătat Taina Sfintei Treimi? În timp ce Hristos era în ape, s-a deschis cerul – necredincioşii n-
au decât să nu creadă, e dreptul lor; noi credem – şi Duhul Sfânt, ca un porumbel, a venit şi s-a aşezat 
deasupra capului Său. În acelaşi timp S-a auzit un glas – mesajul Părintelui Ceresc, nu ca mesajele de 
Anul Nou, care sunt pline de minciuni. Mesaj ceresc şi veşnic către întreaga umanitate: “Acesta este 
Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit” (Matei 3, 17). Aceleaşi cuvinte s-au auzit din partea Tatălui 

Ceresc şi atunci când Hristos Şi-a încheiat prezenţa 
pământească, completate cu sfatul: “Pe Acesta să-L 
ascultaţi!” (Marcu 9, 8; Luca 9, 35). 
Aşadar, de atunci, iubiţii mei, umanitatea are un 
călăuzitor. Călăuzitorul ei este Hristos, Care a spus: “Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6). Cine Îl 
urmează, se mântuieşte; cine fuge de El, se pierde. 
Acesta este desăvârşitul Călăuzitor, desăvârşitul Om, 
Întruparea virtuţii. Ceilalţi, oricare ar fi, sunt fragmente, 
nu ajung “monade intacte” cu Cel Unul. “Unul Sfânt, Unul 
Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. 
Amin” (Filipeni 2, 11 şi Dumnezeiasca Liturghie). 
“Pe Acesta să-L ascultaţi”, sfătuieşte Tatăl ceresc. Dar, 
din nefericire, oamenii îşi închid urechile şi nu ascultă 
glasul lui Hristos. Îşi deschid urechile cui? Diavolului şi 
uneltelor lui. Nu merg la biserică pentru a asculta glasul 
Evangheliei; stau noaptea la televizor pentru a asculta 
glasul lumii demonice. “Cine nu ascultă de Hristos, va 
asculta de Diavolul”, spune rusul Dostoievski. 
Atunci când Hristos a venit în pustiu, Ioan L-a arătat cu 
degetul său, precum spune frumoasa „Slavă…” de la Ceasurile Împărăteşti: “Mâna ta, care s-a atins de 
preacuratul creştet al Stăpânului, prin al cărei deget L-ai arătat nouă, ridic-o pentru noi către El, o, 
Botezătorule, ca unul ce ai îndrăzneală multă…” (Ceasul al IX-lea la Teofanie). Acest imn a fost ultimul 
pe care l-a spus Papadiamantis, care a fost şi un mare psalt – când de acum, bătrân, în insuliţa lui, 
sărac şi dispreţuit, a plecat din această viaţă. S-a ridicat din pat şi l-a cântat. Cu aceste cuvinte a 
murit. Oamenii de odinioară închideau ochii cu “cântările lui Dumnezeu”. Acum… 
 

Aşadar, Ioan L-a arătat pe Hristos lumii şi a spus: “Iată, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele 
lumii”. Iată, zice, “Acesta este Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29). Ca să 
înţelegem aceasta, trebuie să ne amintim că evreii, ca să simtă uşurare de păcate, luau un miel, îl 
duceau la templul lui Solomon şi-l ofereau ca jertfă. În clipa în care preotul îl înjunghia, îşi întindeau 
mâinile deasupra lui pentru ca păcatele să-i părăsească şi să treacă deasupra mielului. Aceasta era o 
prefigurare, o umbră a marei jertfe pe care avea să o aducă Hristos. Milioane de miei s-au înjunghiat, 
dar sângele animalelor nu are puterea de “a ierta păcatele” (Matei 9, 6). Doar sângele lui Hristos, a 
“Mielului lui Dumnezeu“, şterge păcatele. Iată de ce Hristos se numeşte “Miel”; deoarece, precum 
mielul nu face nici un rău, aşa şi Hristos; precum mielul este dus spre junghiere şi nu se împotriveşte, 
aşa şi Hristos; şi precum la jertfe “încărcau” păcatele pe cel junghiat, aşa şi Hristos ridică păcatele 
noastre ale tuturor. Am simţit-o aceasta? Dacă n-am simţit-o, nu suntem creştini. Nu ne mântuiesc 
nici lumânările, nici făcliile, nici icoanele şi locurile de închinare, nici metaniile şi ascezele. Toate 
acestea nu iartă nici măcar un păcat. Păcatele le iartă doar “Mielul lui Dumnezeu”, precum a spus Ioan. 
Dacă nu vei crede că sângele lui Hristos, care s-a vărsat pe Golgota, izbăveşte, nu te mântuieşti. 
Închei printr-o pildă. Un pictor vienez a pictat un om pe care l-au prins duşmanii săi şi l-au încărcat 
cu o greutate. I-au pus-o după gât, atât de strâns, încât nu se putea elibera de ea. Era ca şi Prometeu 
în Caucaz. Îi ruga pe alţii ca să-l dezlege, dar nimeni nu putea. Atunci, unul i-a spus: Dacă vrei să te 
eliberezi, urcă pe muntele acela. Acolo vei vedea o cruce cu Cel răstignit. Dacă-L vei ruga cu credinţă, se 
va întâmpla minunea. Şi, într-adevăr, aşa s-a întâmplat; imediat, sarcina lui a căzut, s-a rostogolit în 
prăpastie, iar el L-a slăvit pe Hristos. 
 

Fiecare dintre noi, fraţii mei, ridică o greutate mai mare decât Olimpul. Doar prin credinţa în Hristos 
ne vom izbăvi. Dacă vom crede în El. Nu există altceva în lume. V-o spun eu. De cincizeci de ani 
predic; dacă n-aş fi crezut, m-aş fi dus să fac orice altceva decât să-mi bat joc de oameni. Cred în 
Dumnezeu, cred în harul dumnezeiesc, cred în Taine, cred în Sfintele Tradiţii. Poate să fie şi soarele 
minciună, şi astrele minciună, şi noi minciună; Unul singur nu este minciună – Iisus Hristos, pe Care, 
copii ai elinilor, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Amin. 

Femeia este ca o oglindă care reflectă chipul bărbatului 
ărbatul este destinat să ducă greul luptelor vieţii şi să 
slujească altarului. El pune plinătatea forţelor spirituale ale 
personalităţii sale în independenţă faţă de devenirile 

existenţei, împotrivindu-se dominaţiei stihiilor trecătoare. 
Femeia este predestinată iubirii. Destinul ei nu este mai puţin 
încărcat de slavă. Ea nu se împotriveşte, ci imprimă unei stări 
trecătoare eternitatea sa. Ea este aleasă să fie preoteasă în 
creaţie. Punând în iubire plinătatea înzestrărilor sale, ea îşi 
leagă toate speranţele de iubire. De aceea ea este mai strâns 
legată de toate tainele vieţii.  

 

 

 

Înţelegerea Tainei Căsătoriei e mai aproape de inima femeii. 
Îmbrăcată în frumuseţea regăsită a asemănării cu Dumnezeu, ca 
un cristal învăluit de lumina soarelui, femeia are în creştinism 
mişcările sufletului îndreptate din lumea văzută spre lumea 
nevăzută, spre tainic, spre Dumnezeu.  

 

 
 

În iubirea femeii este prefigurată unirea pământului cu cerul. 
Ursita femeii este mai ales aceea de a-L căuta şi afla pe Hristos în 
Taina Căsătoriei. Gustând din dulceaţa binefacerilor divine, pe care 
numai experienţa trăită poate să le descopere, ea se ridică spre 
Dumnezeu ca mireasă şi se dăruieşte lui Dumnezeu până la 
jertfirea de sine. În acest sacrificiu este cuprinsă atât iubirea 
mirelui său cât şi naşterea de prunci. De fapt, aceasta este şi 
temelia “Cetăţii lui Dumnezeu”, a cărei piatră unghiulară e Taina 
Nunţii. 

Afinitatea cosmică pe care fiinţa femeii o are cu elementul ceresc, 
prin care se descoperă sensul divin al căsătoriei creştine, reiese 
din faptul ca ea este ultima creatură zidită de mâinile lui 
Dumnezeu, între îngeri şi femeie se cuprinde tot universul. 
Prin femeie, creaţiunea este chemată la desăvârşire şi înveşnicire. 
Ea nu apare pe ultima treaptă a existenţei ca un cast decor al 
cosmosului şi nici ca un fragment de realitate prin care se plineşte 
o lacună a creaţiei. 

Bărbatul a fost chemat să fie colaborator cu Atotţiitorul în creaţie. 
El e factorul dinamic al dezvoltării şi spiritualizării progresive a 
creaţiunii. Lumea are pe bărbat drept capul ei, centrul ei ontologic. 
Femeia însă, după Sfântul Apostol Pavel, e “slava bărbatului” (I 
Cor. XI, 7).  

 

 
 

În puritatea sa luminoasă dintâi, ea este ca o oglindă care reflectă 
chipul bărbatului, îl descoperă lui însuşi, iar prin acest lucru îl 
predispune unirii cu Dumnezeu. 
În acest fel, ajutorul pe care îl acordă bărbatului este acela de a se 
înţelege pe sine, de a-şi realiza în lume destinul propriu, dar în 
acelaşi timp şi de a-şi realiza împreună un destin comun specific 
vieţii creştine.  

 
 

Printr-o supremă încordare şi activitate creatoare, care presupune 
o întrepătrundere cu harul divin, omul trebuie să devină făuritorul 
unităţii făpturii.  

 
 
 

Femeia rămâne puterea receptivă a elementului divin. 
Vocaţia cea dintâi a Creaţiunii, care constă în “unirea naturii create 
cu energia dumnezeiască necreată” e rânduită în planul 
providenţial a se împlini prin femeie. 
Ea va mărturisii în lume, prin faptul că rămâne o icoană a 
paradisului ce nu poate fi dat uitării: ultimul act în timp al iubirii 
divine creatoare, dar mai mult decât atât, va reflecta şi va 
împărtăşi această iubire în universul nou, spiritual, pe care îl 
creează împreună cu bărbatul în Căsătorie. 

Rugăciunea soților unul pentru altul 
                 Rugăciunea unui soţ pentru soţia lui. 
“Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat o soţie ca tovarăşă nedespărţită a 
vieţii mele şi să-mi fie părtaşă soartei în timpul călătoriei mele pe 
pământ. Fă, Preabunule, să cunosc că încredinţându-mi această 
fiinţă, din mâinile Tale mi-ai încredinţat-o, să-i fac fericirea şi să 
lucrăm împreună virtutea; că floarea frumuseţii, blândeţii şi a 
bunătăţii fiind însuşirile firii sale, totdeauna este supusă, prin însăşi 
firea sa, la felurite slăbiciuni şi neputinţe. Ajută-mi să nu fiu 
asupritor şi nedrept cu ea. Să nu pretind lucruri mai presus de 
puterile ei şi împotriva dreptului cuvânt. Căci dacă nu cerem de la 
strălucitorul trandafir să înflorească afară din timpul său şi de la 

frageda viorea, să să aibă tăria şi trăinicia copacilor, cum voi cere de 
la soţia mea lucruri mai presus de puterile ei?” 
                 Rugăciunea soţiei  
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai invatat sa ne 
rugam tot timpul unul pentru celalalt, ceea ce facem acum cerandu-
Ti mila si bunavointa, ai grija si pazeste pe sotul meu de toate relele, 
cele vazute si cele nevazute. 
Da-i sanatate si intelepciune ca sa-si indeplineasca toate 
indatoririle, cele dupa vointa si porunca Ta. Pazeste-l de toate 
ispitele carora le-ar putea cadea prada. 
Sprijineste-l in credinta adevarata si dragoste, ca sa putem trai 

impreuna in cinste, si lumineaza-ne caile dupa voia Ta. 
Ca a Ta este puterea si slava in vecii vecilor. Amin. 
Bunule Doamne, ajuta-ne sa ne amintim mereu de sfintenia 
casatoriei si intareste legatura noastra. Miluieste-ne ca sa putem 
trai vietile noastre in credinta si dragoste. 
Ajuta-ne sa ne intelegem si sa avem incredere unul in altul si 
departeaza de la noi certurile. 
Binecuvanteaza-ne si ai mila de noi, ca sa fim demni de imparatia 
Ta; ca Tu esti preasfant, si Tie ne inchinam. 
In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si in vecii 
vecilor. Amin. 

 

 

 
 

Patriarhul Kirill: În timpul Sfintei 
Liturghii, Taina Sfintei Spovedanii 

trebuie să fie o excepție 

În Raportul susț inut de Prea Fericitul Părinte 
Patriarh, în cadrul Adunării Eparhiale de la 

Moscova, Sanctitatea Sa a vorbit despre 
procedura de mărturisire: 

Aș dori să actualizez gândurile părintelui 
Blagocin Arhim. Dionisie (Shishigin) despre 

rânduiala Sfintei Spovedanii:  
"Taina Sfintei Spovedanii este necesar de a fi 

făcută seara, în timpul sau după vecernie. Acest 
lucru este valabil mai ales în zilele de duminică și 

sărbători. Liturghia trebuie să fie eliberată 
pentru participarea deplină la această sfântă 

taină atât pentru creștini, cât și pentru preoț i. 
Mărturisirea în timpul Liturghiei trebuie să fie o 

excepț ie pentru copii, persoane în vârstă sau 
enoriașii cu dizabilităț i." 

Susț in într-u totul aceste consideraț iuni. Cer 
tuturor preoț ilor să ia în considerare cele de 

mai sus și să încerce pe cât este posibil, să 
organizeze practica Mărturisirii înainte de 

Împărtășanie în acest fel, a afirmat Patriarhul. 
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Doamne pune strajă gurii mele şi uşă de îngrădire buzelor mele 

Vorba smerită reprezintă starea din Împărăţia lui 
Dumnezeu în această lume! Este foarte important 
să ai un calcul la vorbă şi să poţi să bucuri pe 
aproapele tău prin rodul vorbirii nesmintitoare. A 
fi smerit în vorbă înseamnă a fi în stare să duci 
orice gen de discutie în spatele tău. 
Cel smerit în vorbă are mereu puterea de a 
domoli spiritele cuvântărilor agitate ale secolului 
nostru! Certurile pot găsi leacul în calculul de 
cuvinte! Trebuie să fim calculaţi la cuvânt căci 
cuvântul este pornirea oricărei stări omeneşti. Ori 
înspre împreuna vieţuire, ori spre ceartă şi ură! 
Cu o vorbă calculată poţi să înalţi un om 
sufleteşte până la cele sfinte, iar cu un cuvânt "ne 
la locul lui" îl poţi pierde. 
Vindecarea vorbei deşarte este tăcerea. 
Şi pentru cei care nu ştiu cum pot să îşi cultive 
acest dar al tăcerii vă recomand două sfaturi 
pentru acest mare dar creştinecsc. O femeie, 
mergând la o mănăstire, se plânse unui părinte 
îmbunătăţit de bărbatul ei, zicând:  
 - Părinte, bărbatul meu este aşa de ursuz şi 
arţăgos, că nu mai pot să-l suport. Tot timpul ne 
certăm şi nu ştiu cum să fac ca să-l îndrept. 
Părintele, înţelegând despre ce este vorba şi 
vrând să-i dea un mijloc prin care pacea să se 
reîntoarcă în familie, îi zise:- Mergi la trapeză şi 
spune-i fratelui care are ascultare acolo, să-ţi dea 
într-o sticlă apă din fântâna mânăstirii şi s-o duci 
acasă. Când vine bărbatul tău acasă, să iei o 
înghiţitură din această apă. S-o păstrezi cu grijă în 
gură şi apoi vei vedea minunea. 
Femeia făcu tot ce i se spusese. Când bărbatul 
veni seara acasă, lesne se vedea că era rău dispus, 
obosit şi nerăbdător. Numaidecât femeia luă în 
gură o înghiţitură din apa misterioasă şi se 
străduia să n-o piardă. 
Într-adevăr, curând, bărbatul încetă. Astfel 
furtuna din acea seară trecu repede.Încă o dată 
luă femeia acel medicament minunat şi din nou se 
lăsa cu acelaşi succes. Din acel moment bărbatul 
era altul, era transformat. Îi vorbea frumos şi o 
lăuda pentru gingăşia şi răbdarea ei. 
Fericită din cale-afară pentru schimbarea soţului 
ei, femeia merse în grabă la părinte şi-i povesti 

despre succesul cu apa 
minunată.- Nu apa din 
fântâna mănăstirii, spuse 
părintele, a făcut minunea, 
ci tăcerea ta. Mai înainte 
comentai înaintea 
bărbatului tău, care venea 
obosit de la muncă, şi-l 
enervai prin contraziceri. 
Tăcerea ta însă l-a 
îmblânzit. 
Câtă apă sfințită avem la 
îndemână și nu o folosim! 
Cu siguranță poate fi 
folosită și apa de la 
robinet!!! 
Ce să fac când mă ocărăşte 
femeia? 
Un ucenic care era tot timpul ispitit de mânie, 
părându-i-se a fi dispreţuit şi ocărât de către soţia 
sa, l-a întrebat: „Ce să fac, Părinte, că vin multe 
ispite şi din nimica toată se aprinde cearta şi 
judecata şi mânia violentă şi răstălmăcirea, de 
ajungi să nu te mai înţelegi om cu om. Greşind eu 
fără de voie sau cu voie şi cerându-mi iertare, 
soţia se tulbură şi mă ocărăşte şi foarte greu îi 
trece supărarea. Eu încerc să rabd şi să explic că 
am intenţii bune şi vreau să repar, dar ea îmi taie 
vorba şi îmi răstălmăceşte cuvintele şi intenţia, 
lovindu-mă cu asprime şi învinuindu-mă şi 
închizându-se faţă de mine. Ştiu că mă iubeşte 
foarte mult, dar din mândrie mă mânii apoi şi eu 
mai tare şi mă împietresc în mânie şi ţinerea de 
minte a răului, care ajung să acopere iubirea, 
amestecând în ea justificare de sine, judecată, ură 
chiar. Deci ce să fac când mă ocărăşte femeia şi nu 
îmi primeşte apoi nici cererea de iertare?.  

 
 

„Să taci”, a spus Avva, „şi să nu fii supărăcios ca o 
muiere cu barbă. Femeia prin firea ei este mai 
sensibilă, mai iute la mânie şi mai aprigă la vorbă, 
dar bărbatul are mai proprie tăcerea. Mare este 
taina tăcerii ce opreşte dezbinarea şi căderea în 
stricăciunea păcatului, a neiubirii. Să-ţi asumi tu 
însuţi vina ta şi a celuilalt, dar să nu le diseci în 
toiul ispitei, să nu te fixezi la ele, ci să le arunci în 

focul închinării tăcute şi răbdătoare, ca să ardă şi 
să crape dracul mâniei din tine”.  

Bărbatul trebuie să fie ca un paratrăsnet pentru 
femeie în clipele de ispită, spunea Părintele 
Ghelasie, iar femeia să treacă peste supărarea 
muierească, ca să îmbrace chipul de maică, prin 
care să-l nască duhovniceşte pe celălalt.  
A cultiva tăcerea înseamnă a pregăti calea verbală 
către împărăţie. Cale care ne este uneori cu a 
nevoie de urmat spre împărăţie! Cei care reuşesc 
să ajungă la acea stare a tăcerii curate în 
împrejurări zbuciumate vor reuşi să învingă şi 
ispitele cele trupeşti care sunt distrugătoare de 
corp! Dacă vei reuşi să îţi stăpâneşti cuvântul 
înseamnă că ai ajuns la adeărata trăire a 
smereniei. A şti să taci înseamnă a şti să fii smerit 
în vorbă! Această tăcere este plăcută şi înaintea 
lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să reuşim să 
îl desăvârşim pe aproapele nostru pin vorba 
noastră smerită şi prin aceasta să ne desăvârşim 
şi noi! 

 
 

Doamne pune strajă gurii mele şi uşă de 
îngrădire buzelor mele. 

 
 

 

Datoria cea mai importantă a soţilor: să se iubească şi să fie 
întotdeauna dedicaţi unul celuilalt 

Cea mai gravă problemă pe care o desprind din 
scrisoarea ta este tocmai aceea despre care nu 
vorbeşti deloc, în legătură cu care nu ceri 
niciodată sfaturi şi la care te referi întotdeauna pe 
ocolite sau deloc, dar care se vădeşte limpede din 
fiecare rând. Mă refer la duşmănia dintre tine şi 
femeia ta. 
În familia voastră este ca un cancer care, din câte 
îmi dau seama, sunt puţine speranţe să fie scos 
din rădăcini – în afară de cazul în care încetaţi 
amândoi, fără întârziere, să vă acuzaţi unul pe 
celălalt. Tu crezi – lucru evident – că ai 
întotdeauna dreptate. Iar ea, desigur, crede 
acelaşi lucru despre ea însăşi. Tu îi pui în cârcă o 
mulţime de acuzaţii grave sau fără nici o 
importanţă. Ea face la fel cu tine. Până când va 
dura situaţia aceasta? Unde o să vă ducă? 
Cele mai importante acuzaţii ale tale împotriva ei 
sunt: hipersensibilitatea, orgoliul şi o părere 
exagerat de bună despre propria persoană. Dar 
chiar dacă acestea n-ar fi şi propriile tale 
slăbiciuni – căci este evident că aşa stau lucrurile, 
tot n-ar trebui să te mânii într-atât, observându-le 
la ea. Vezi-ţi de propriile tale defecte!… De ce vezi 
paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul 
tău nu o iei în seamă? (Matei 7, 3).  
Tot acest conflict pe teme economice şi de avere 
s-a iscat pentru că aţi uitat cu totul că familia 
voastră este – de fapt trebuie să fie – creştină. Iar 
familia este cu adevărat creştină numai atunci 
când fiecare membru al ei ridică greutatea 
celorlalţi şi când fiecare se învinovăţeşte pe sine 
însuşi. Amândoi aţi uitat lucrul acesta şi orice 
cuvânt al soţiei tale te străpunge ca o săgeată 
înmuiată în otravă. Acelaşi efect îl au şi cuvintele 
tale asupra ei. 
Gândiţi-vă din nou la marele adevăr ce 
guvernează căsătoria creştină: bărbatul şi femeia 
sunt un trup. Oare lucrul acesta nu are drept 
consecinţă faptul că cei doi trebuie să aibă în 
comun toate bunurile? Pe când voi doi, chiar şi 
după atâta timp, încă mai ţineţi socoteli şi vă 
târguiţi în legătură cu valoarea averii. Pentru ce? 
Numai şi numai ca să găsiţi motive de ceartă! 
Dacă nu vă luptaţi şi nu reuşiţi în cel mai scurt 
timp cu putinţă să readuceţi dragostea şi pacea 
între voi, degeaba încercaţi să puneţi lucrurile în 
ordine şi să găsiţi o rezolvare corectă chestiunilor 
legate de bani. 
Smereşte-te pe tine, nu pe femeia ta! Iubeşte-ţi 
femeia, nu pe tine însuţi! 
* * * 
Nu este nevoie să-ţi spun cât de nelalocul ei şi cât       

de răutăcioasă este purtarea aceasta rece 
pe care o ai faţă de soţul tău. O 
caracterizezi ca un mijloc indirect şi 
viclean prin care te răzbuni pentru 
indiferenţa lui anterioară faţă de tine. Pe 
de altă parte, tu însăţi vezi limpede că, în 
felul acesta, păcătuieşti. Dacă ai constatat 
şi ai acceptat că este păcat, nu se poate în 
nici un caz să consideri că atitudinea ta 
este inevitabilă şi să spui că nu poţi în nici 
un caz să o schimbi, deşi, chipurile, îţi pare 
rău pentru ea. 
Lucrul acesta nu este adevărat. Iar poziţia 
ta este cu totul greşită. 
Adu-ţi aminte ce este căsătoria: este o 
taină! Iar taina aceasta mare este; iar eu zic în 
Hristos şi în Biserică (Efeseni 5, 32). 
Adu-ţi aminte şi care este datoria cea mai 
importantă a soţilor: să se iubească şi să fie 
întotdeauna dedicaţi unul celuilalt, în orice 
împrejurare şi până la sfârşitul vieţii lor, supuşi 
unul altuia, întru frica lui Hristos (Efeseni 5, 21). 
Faţă de bărbatul acesta, căruia eşti datoare să-i 
oferi, potrivit poruncii lui Dumnezeu, toată 
dragostea şi credinţa ta, tu nutreşti de mulţi ani 
un sentiment păcătos şi obraznic de răzbunare! 
Se pare că tu ai fost aleasă anume ca să-l 
contrazici cu multă ardoare pe înţeleptul Sirah, 
care mi se pare că fără argumente spunea: Orice 
răutate este mică pe lângă răutatea femeii; soarta 
păcătosului să cadă peste ea. Răutatea femeii îi 
schimonoseşte obrazul şi-i întunecă faţa ca un sac 
(Înţ. lui Isus Sirah 25, 21; 19). 
Roagă-te lui Dumnezeu să te întărească şi să te 
lumineze cu harul Său, ca să înţelegi că trebuie să-
i ierţi pe aceia care ţi-au greşit. Numai aşa poţi să 
speri că vor fi iertate şi propriile tale păcate. 
* * * 
Dilema în care te afli este, cu adevărat, serioasă: 
eşti obligată să alegi între două modalităţi de a 
acţiona, şi amândouă – dacă vrem să vedem 
lucrurile corect – au un punct slab. Dacă dai banii 
aceştia bărbatului tău, vei încălca porunca ce 
spune că trebuie să asculţi de părinţi, de vreme ce 
mama ta ţi-a interzis categoric să faci lucrul 
acesta. Iar dacă refuzi, vei nesocoti practic miezul 
tainei căsătoriei: De aceea, va lăsa omul pe tatăl 
său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor 
fi amândoi un trup (Efeseni 5, 31). 
În asemenea cazuri, când una din porunci trebuie 
încălcată pentru respectarea alteia, Sfinţii Părinţi 
ne sfătuiesc să o încălcăm pe cea mai puţin 
importantă. „Când avem dinaintea noastră două 

rele, trebuie să alegem răul cel mai puţin grav”, 
spune Cuviosul Ioan, vorbind despre 
discernământ. 
Pe pământul acesta, nici o legătură nu este mai 
puternică şi mai sfântă decât cea a soţilor între ei. 
Aşadar, corect este să fii de partea soţului tău, 
orice s-ar întâmpla. Nimeni nu poate să-ţi 
interzică să împarţi totul cu el. Absolut totul, nu 
numai banii: Bărbatul să-i dea femeii iubirea 
datorată, asemenea şi femeia bărbatului (I 
Corinteni 7, 3). 
Te mai preocupă ceva: trebuie să ţii secret faptul 
că ai dat banii bărbatului tău, pentru că, dacă află 
mama ta, o să facă scandal şi o să creeze 
probleme şi mai mari pentru toţi. Iar tu eşti, 
desigur, datoare să veghezi la menţinerea păcii în 
familie. 
Ascultă: dă-i bărbatului tău cât are nevoie şi nu 
scoate la lumină nimic. Cu toate acestea, trebuie 
să ai deplină conştiinţă a celor două păcate ale 
tale: al neascultării şi al lucrării pe ascuns. 
Smereşte-te şi te roagă pentru iertare. Dar nu te 
îndoi că vei primi această iertare de la Dumnezeu. 
El cunoaşte inimile şi îngăduie astfel de situaţii ca 
să ne smerim în drumul spre desăvârşire. 
Rugăciunea comună a soţilor este foarte plăcută 
lui Dumnezeu şi are multă putere. Poate chiar 
acesta este şi motivul pentru care vrăjmaşul 
încearcă să vă împiedice să vă rugaţi împreună. 
Nu este decât o altă încercare pe care Dumnezeu 
o îngăduie ca să dobândiţi experienţă în lupta 
voastră duhovnicească şi să deveniţi mai 
puternici ca înainte! Amintiţi-vă că în orice 
împrejurare smerenia este arma cea mai 
eficientă. 

Din „Poveț e duhovnicești” Sfantul Macarie de 
la Optina

 

 

Un război rece în privinţa libertăţii 
religioase 

Anual, pe 16 ianuarie, Statele Unite celebrează 
Ziua Libertăţii Religioase, ocazie cu care 
preşedintele în funcţie reaminteşte cetăţenilor 
americani importanţa respectării diversităţii 
moştenirii culturale şi religioase care a stat la 
baza Americii moderne. Însă anul acesta, 
declaraţia de presă a preşedintelui Obama a 
fost intens criticată şi ironizată, din cauza 
numeroaselor decizii anti-libertate religioasă 
din ultimii ani. Barack Obama a reamintit că 
americanii de toate credinţele au format 
societatea americană modernă şi a lăudat 
pelerinii şi pionierii care au luptat pentru 
abolirea sclaviei şi respectarea drepturilor 
civile. 
„Suntem o naţiune de creştini şi musulmani, 
evrei şi hinduşi, sikşi şi ne-afiliaţi religios. 
Moştenirea noastră diversă este o forţă datorită 
libertăţii noastre religioase", a declarat Obama. 
Preşedintele a mai adăugat că libertatea 
religioasă nu este doar un drept american, ci un 
drept universal, ce trebuie protejat atât în 
Statele Unite, cât şi în alte ţări de pe glob. 
„Această libertate este o parte esenţială a 
demnităţii umane, iar fără ea lumea nu poate 
cunoaşte o pace de durată", se mai arată în 
declaraţia de presă postată pe site-ul Casei 
Albe. 
De altfel, protejarea libertăţii religioase a 
constituit o parte importantă a campaniei sale 
electorale pentru obţinerea celui de-al doilea 
mandat de preşedinte. Obama a subliniat în 
numeroase rânduri că este foarte dedicat 
apărării libertăţii religioase şi chiar a creat pe 
site-ul său o secţiune denumită „Un popor al 
credinţei" (People of faith), care detaliază 
angajamentul său faţă de această idee.Însă 
promisiunile preşedintelui nu scapă de analiza 
publică, în special prin prisma celor mai 
recente evenimente. Săptămâna trecută, 
libertatea religioasă a fost alungată din spaţiul 
public după ce pastorul ales să înalţe 
rugăciunea de binecuvântare (Louie Giglio)a 
preşedintelui, în cadrul ceremoniei de 
învestire, a fost înlocuit, din cauză că avea 
opinii anti-homosexuale, care sunt diferite de 
ceea ce promovează administraţia 
prezidenţială. Comitetului care organizează 
ceremonia de învestitură a anunţat că pastorul 
va fi înlocuit de cineva care are opinii pro-
homosexuale şi pro-căsătorii gay.Zilele acestea, 
libertatea religioasă este din nou subiect de 
dezbatere, după ce Casei de Editură Tyndale, 
care tipăreşte în principal Biblii şi materiale 
religioase creştine, i-a fost negat dreptul de a fi 
exclusă din Obama Care. Editura este, aşadar, 
obligată să asigure contracepţie gratuită 
angajatelor sale, deoarece administraţia Obama 
a apreciat că fiind o organizaţie care are profit, 
editura nu poate fi considerată instituţie 
religioasă. 
Judecând cele mai recente dezbateri, dar şi alte 
încălcări şi abateri de la libertatea religioasă, 
site-ul anti-avort Life News a calificat 
declaraţiile preşedintelui drept paradoxale, 
întrucât administraţia Obama a susţinut „o 
serie de legi care încalcă fragrant libertatea 
religioasă, cum ar fi obligativitatea asigurării 
contracepţiei gratuite". 
O altă organizaţie pro-viaţă, Susan B. Anthony 
List, care urmăreşte să elimine practicarea 
avortului în SUA, prin intrarea lui în ilegalitate, 
a considerat că declaraţiile preşedintelui sunt 
un semn de ipocrizie. „Libertatea noastră 
religioasă şi libertatea de conştiinţă au fost 
ameninţate ca niciodată până acum în timpul 
preşedintelui Obama, care nu a ţinut cont de 
obiecţiile religioase ale celor ce nu doresc 
contracepţie gratuită", a declarat preşedintele 
organizaţiei pentru Christian Post.O opinie 
despre acest subiect a exprimat şi preşedintele 
Consiliului Family Research, Tony Perkins, într-
un interviu pentru Charisma News. „Astăzi, 
preşedintele a făcut o declaraţie. Totuşi, prima 
afirmaţie subliniază sfinţenia „libertăţii de 
închinare". Îi reamintesc preşedintelui că 
Constituţia nu garantează doar libertatea de 
închinare, ci şi pe cea religioasă. Cele două sunt 
foarte diferite. Libertatea religioasă merge mai 
departe, garantând dreptului de a-ţi trăi 
credinţa nu doar în propria casă, ci şi în spaţiul 
public", a concluzionat Perkins. 

http://graiulortodox.wordpress.com/

