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Micul ziar informatv parohial de Imola de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Graiul Ortodoxiei" este un sfetnic bun al trezirii duhovniceşti 
şi al desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor 
mari dascăli şi în văţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mîntuirii. 

“Bunătatea” vicleană 

Faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai 
ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi 
înşivă.(Iacov 1,22)  

„Dar mie o femeie bună mi-a recomandat… –
aşa încep multe discuţii ce întristează orice 
preot, care este implicat în ele. – Să nu 
credeţi, ea nimic rău nu face, – spune 
încontinuare la oftatul greu pe care-l aude, 
– Ea are acasă şi icoane şi Sfânta cruce. Şi 
ştiţi, pentru a vindeca se foloseşte de 
rugăciuni. O femeie bună…”Dar la o analiză 

mai atentă se descoperă că nu e vorba doar de vindecare prin rugăciune, şi la o cercetare 
mai minuţioasă devine clar că aceste rugăciuni nu prea au nimic comun cu credinţa 
noastră.Printr-un cuvânt e necesar din nou de deschis subiectul vrăjitorilor, clarvăzătorilor, 

prezicătorilor şi multora altora, numele cărora, e un legion. Şi din nou de explicat despre dauna 
adusă de acest „ajutor”. Uneori în curtea bisericii de mine se apropie o fetiţă de vreo opt 
anişori, dar cu nişte ochi care tăinuiesc o durere deloc copilărească, mă priveşte cu o nespusă 
suferinţă şi îmi spune : «Din nou glasul acela mă îndeamnă să iau cuţitul în mână şi să-mi ucid 
mama. Ce să fac?»E groaznic. Şi mai grav că se întâmplă aceste lucruri de la prostia şi 
neglijenţa celor maturi. Din neştiinţa şi nepurtarea de grijă. Mama acestei fetiţe a început 
să o ia la o «femeie bună», cu scopul ca să o vindece de o boală cronică. Da, câte puţin boala 
a cedat, dar mai apoi au început să se întâmple nişte lucruri îngrozitoare, cu care biata 
femeie nici nu mai ştie cum să lupte…Cu o încăpăţinare neînţeleasă, oamenii creştini, 
botezaţi în Biserica Ortodoxă tot merg şi merg după sfat, vindecare, izbăvire la aceste 
bunicuţe, mătuşi, vrăjitori. Acestea mai îndrăznesc să le dea sfaturi pentru diverse acţiuni 
care ar trebui săvârşite în Sfânta Biserică, dar care sunt nişte acţiuni de profanare atât a 
credinţei, cât şi a Bisericii.Nu trece nici o zi în care preotul să nu poarte discuţii cu o nouă 
jertfă a acestor „femei bune”, căreia i-au fost recomnadate nişte acţiuni în genere deplasate 
şi fără nici un rost. Cum poate să nu fie cunoscută poziţia Bisericii în privinţa acestor 
„sfătuitoare”, dacă despre aceasta nu numai că se vorbeşte mereu, dar chiar se strigă: «Nu 
vă adresaţi după ajutor şi vindecare la aceste persoane! Este periculos pentru sănătatea şi 
viaţa voastră!»Dar nu, în continuare se practică aceste vindecări! De unde e acestă ciudată 
tendinţă către autodistrugere? Doar nici o bucurie, sănătate şi bunuri materiale aceste vizite 
la vrăjitori şi clarvăzători nu vor aduce. Şi cel mai uimitor, că se pretinde că nu este 
cunoscută poziţia Bisericii , care este foarte categorică în această privinţă. 
- Păi doar numai ce nu făceam, – îşi justifică apelarea la acest „ajutor” cu o careva problemă 
fără soluţie altcineva. – Nimic nu mă ajuta. Iată de atât şi m-am gândit să merg…. 
-Dar iertaţi-mă, sunteţi un om botezat în ortodoxie. Cât de grave nu ar fi problemele cu care 
vă confruntaţi în Biserică există toate remediile neceasre pentru soluţionarea lor. Toată 
putera harului dumnezeiesc, mărturisirea, împărtăşirea, pomenirea la slujbe, rugăciunile, 
postul…Dumnezeu a înzestrat Biserica cu aceste minunate daruri pentru tămădăuirea şi 
vindecarea noastră trupească şi sufletească.Te simţi rău tu, ai probleme în familie, boli 
netămăduite de medici, – vino, dicută şi cere sfatul preotului, relatează-i toată durea ta 
din suflet. Dar nu, e mai uşor să ceri sfatul unei „femei bune”: Eh, această „bunătate” a 
vicleanului.Chiar dacă există probleme care nu se rezolvă momentan prin metodele 
oferite de Biserică, poate ar fi cazul să dăm dovadă de mai multă răbdare, mai multă 
perseverenţă în post şi rugăciune? Poate ar fi cazul să ne revedem întreaga viaţă, să 
muncim asupra propriului suflet, să ne readucem aminte că scopul vieţii creştinului nu 
este sănătatea, bunăstarea, căsătoria, dar mântuirea sufletului ? 
Nu pot fi toate măsurate din perspectiva comfortului şi înmulţirea bunătăţilor pământeşti. 
Uneori e necesar să răbdăm şi durerea, şi boala, să acceptăm ispitile şi greutăţile din viaţă, 
acumulând şi o experienţă de smerenie, răbdare, şi lăsare totală în grija Domnului. 
Noi avem un scop suprem, să ajungem la uniune, înţelegere cu Dumnezeu. Şi pentru atingerea 
acestui scop e necesar ca propria voie, propriile dorinţe şi închipuiri despre necisitatea a 
careva lucruri să învăţăm să le verificăm şi dacă sunt conform voii Domnului: Să ne rugăm 

trebuie cu străduinţă şi insistenţă ca Domnul să ne 
arăte voia Sa, să ne lumineze şi îndrume, să ne dea 
puteri pentru îndeplinirea ei. E loc de multă muncă, 
dar numai astfel pot fi oţinute realizările dorite.E bine 
să-I cerem Domnului şi sănătate şi bunăstare şi 
rezolvare a neputinţelor, dar neapărat adăugând „Nu 

cum vreau eu, dar cum vrei Tu; Damne!”Dar alţi 
„creştini” vor ca totul să fie anume cum ei îşi 
doresc, mergând pe orice căi în realizarea acestui 
scop. Aceasta şi este o latură a mândrie căreia 
Domnul „stă împotrivă”.Şi mai interesantă e tendinţa 
de a le justifica pe aceste «femei bune»: «Dar ea e 
creştină, – spun înflăcărat, – nimic rău nu face, numai 
bine».Sunt multe motive care nu ne permit să 
acceptăm aceste afirmaţii.Pentru orice lucru bun 
omul creştin ia binecuvântare de la preot : 
«Binecuvâtaţi, părinte să mă angajez la serviciu… să 
vând casa…să mă căsătoresc…». Este ceva foarte firesc 
şi necesar pentru fiecare.Dar iată, după opt ani de 
slujire Domnului, nu am avut cazuri să mi si adreseze 
cineva să-l binecuvântez pentru dezlegare de cununii, 
pentru descântece şi altele de acest gen. Nici una nu 
s-a apropiat şi nu am auzit de la nici un preot să fi 
avut aşa cazuri.De ce? Fiincă ştiu că toate aceste 
practici sunt împotriva legii, aparţin întunericului şi 
nu pot fi binecuvântate de Biserică. Aceşti oameni se 
tem şi să aducă aminte despre activitatea lor în 
Biserică, ca să nu fie demascaţi, că doar despre ei spus 
este : «Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu vine la 

Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească.» 
(Ioan. 3, 20). 
Şi îşi dau foarte bine seama aceste „femei bune” 
despre gravitatea acţiunilor lor, doar că propria 
mândrie le întunecă mintea şi sufletul atât de mult, 
că deja propria părere pentru ele e mai presus ca 
cea a Bisericii, şi deci mai presus decât a 
Mântuitorului.Demonii sunt vicleni, şi îşi dau seama că 
doar prin păcat îl pot îndepărta pe om de Dumnezeu. 
Dacă omul nu duce o viaţă duhovnicească, demonii, la 
îngăduinţa Domnului, îl pot ispiti . Pot contribui la 
îmbolnăvirea sa, ca apoi prin intermediul acestor 
„femei bune” să-l „vindice” pe cel în suferinţă de ele. 
Dar în schimb demonii pot obţine controlul asupra 
sufletlui omului, deoarece acela binevol s-a lepădat de 
Hristos, şi a apelat la forţele întunericului. Şi începe o 
perioadă groaznică în viaţa omului, când demonii îi 
pot stăpâni sufletul şi de fapt nu doar stăpâni, dar şi 
pierde pentru vecie. 
Unica modalitate de izbăvire de această influenţă 
demonică - e adâncă căinţă faţă de Dumnezeu, şi 
reîntoarcerea la viaţa creştină. Sub niciun pretext 
nerevinindu-se la aceste „femei bune”. 
Şi de fapt nu atât de mult ni se cere, – să nu fim 
indiferenţi faţă de propria credinţă, să aflăm despre 
ea mai multe. Şi cel mai important : 

Faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai 
ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă.(Iacov1,22)

 

Biserica Anglicană refuză să oficieze căsătorii gay 

La scurt timp după ce guvernul englez a emis o confirmare oficială a posibilității ca locașurile de cult să oficieze 
slujbe de căsătorie pentru partenerii de același sex, Biserica Anglicană a trimis o circulară în care avertizează 
preoții să nu găzduiască astfel de ceremonii. Cuplurile gay vor putea, începând cu 5 decembrie, să se cunune 
religios în cadrul bisericilor de pe teritoriul Marii Britanii, potrivit documentului guvernamental citat de ziarul 
britanic The Guardian. Același act prevede însă că grupurile religioase au posibilitatea de a refuza să oficieze astfel 
de ceremonii în lăcașurile lor de cult.„Guvernul își ia angajamentul de a înlătura bariera care împiedică 
parteneriatele civice să fie înregistrate în cadru religios, pe proprietatea grupurilor de credință care permit acest 
tip de ceremonie," se arată într-o declarație scrisă a ministerului egalității de șanse.Până recent, legea interzicea 
oficierea de ceremonii de parteneriat civil între persoane de același sex, și nu recunoștea decât validitatea juridică 
a uniunii între parteneri de sex opus.Conducerea Bisericii Anglicane a avertizat clerul său să nu oficieze cununii 
pentru cuplurile homosexuale nici după ce legea va intra în vigoare. „Vom studia de urgență propunerile legislative 

pentru a verifica dacă legea oferă într-adevăr grupurilor religioase posibilitatea de a opta dacă să oficieze sau nu cununiile," a declarat un purtător de 
cuvânt al Bisericii.Potrivit declarației emise de Camera Episcopilor în iulie 2005, Biserica Anglicană nu își oferă binecuvântarea pentru parteneriatele 
civile homosexuale și, așa cum spune purtătorul de cuvânt, nici nu are intenția de a schimba acest regulament.O poziție similară a adoptat și 
Conferința Episcopilor Catolici din Anglia și Wales. Reprezentanții Conferinței au spus că noile reglementări sunt nenecesare fiindcă niciuna din 
bisericile catolice nu va fi folosită pentru astfel de ceremonii.Reprezentanții Bisericii Catolice salută faptul că guvernul a declarat explicit că nimic 
din textul legii nu obligă bisericile să oficieze slujbe de cununie pentru cuplurile homosexuale, prevenind astfel discriminarea acelor instituții religioase care nu doresc să participe la astfel 
de ceremonii.Guvernul englez a adoptat o politică promovare a drepturilor homosexualilor, care se extinde și la nivel internațional. Recent, premierul David Cameron a amenințat că Anglia 
își va retrage ajutorul financiar dat ţărilor care interzic homosexualitatea, dacă acestea nu îşi vor reforma punctul de vedere. 

Creştinii au devenit cel mai persecutat grup religios din lume 

Patriarhul Moscovei şi Întregii Rusii, Kiril a declarat că tendinţa de creştere a anticreştinismului a făcut ca acestă religie să fie cea mai prigonită din lume. «Biserica 

Ortodoxă Rusă priveşte cu o mare îngrijorare manifestările tot mai fregvente de ură împotriva creştinilor în lume. Potrivit mai multor surse independente, creştinii 

au devenit cei mai persecutat grup religios din lume», – a pus patriarhul Kiril la întâlnirea cu un grup de asculatori al cursurilor diplomatice superioare al academiei 
Diplomatice MAI al Federaţiei Ruse.  Potrivit dicursului său, cele mai grave forme de discriminare împotriva minorităţii creştine se manifestă în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, cazuri de 
persecuţie a creştinilor sunt de asemenea în Pakistan, Irak şi Nigeria, ne adduce la cunoştinţă Departamentului de Informare Sinodală. 
Conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a subliniat că situaţia creştinilor în lume nu va rămâne fără atenţia Bisericii Ortodoxe Ruse, şi a reamintit că în luna mai 2011, Sfântul Sinod a emis o 
declaraţie în legătură cu cazurile de decastare din Bisericile copte din Egipt. 
"Lupta pentru ameliorarea stării creştinilor în lume este una dintre priorităţile activităţilor externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, în care partenerii noştri sunt alte Biserici Ortodoxe, în primul 
rând – cele aflate în Orientul Mijlociu", - a concluzionat patriarhul. 

 

Sinodul pan-ortodox: o 
necesitate a ortodoxiei 

universale 

 
 
În ziua de 2 noiembrie 2011, 
Înaltpreasfinţitul Ilarion, Mitropolit 

de Volokolamsk, Preşedintele 
Departamentului de relaţii 
exterioare al Patriarhei Moscovei, a 
primit Diploma de Doctor Honoris 
Causa din partea Academiei 
teologice din Sankt Petersburg.Cu 
această ocazie, ierarhul rus a ţinut 
un discurs de recepţie consacrat 
viitorului Sinod pan-ortodox: istoria 
pregătirii sale, temele propuse 
pentru a fi discutate, poziţia 
Bisericilor, propunerile comisiei 
inter-ortodoxe pregătitoare, 
deciziile luate înaintea sinodului etc.  

În alocuţiunea sa, Înaltpreasfinţitul 
Ilarion a arătat raţiunile de 
organizare a acestui sinod pan-
ortodox şi problematica teologică şi 
administrativă a organizării sale. A 
urmat apoi un excurs istoric bine 
documentat cu privire la acest sinod 

şi la reacţiile pe care el le-a adus în 
lumea ortodoxă. Situaţia ortodoxiei 
în secolul al XX-lea este cu siguranţă 
diferită de cea a secolelor trecute. 
Au apărut multe Biserici autocefale, 
Imperiul Otoman s-a desfiinţat, iar 
diaspora ortodoxă este o realitate 
vie şi important în Biserică. 

Cele 10 teme fundamentale de 
discuţie inter-ortodoxă sunt: 1. 
Diaspora ortodoxă, 2. Autocefalia şi 
modurile ei de proclamare, 3. 
Autonomia şi modurile ei de 
proclamare, 4. Dipticele, 5. 
Problema calendarului, 6. 
Impedimentele la căsătorie, 7. 
Alinierea dispoziţiilor eclesiale 
privitoare la post, 8. Atitudinea 
Bisericilor locale ortodoxe cu privire 
la restul lumii creştine, 9. Ortodoxia 
şi mişcarea ecumenică, 10. Apostul 
Bisericilor ortodoxe locale la victoria 
ideii de pace, libertate, fraternitate 
şi iubire între oameni şi eliminarea 
discriminării rasiale. 

După ce a trecut în revistă fiecare 
dintre aceste puncte şi a arătat 
situaţia de facto a acestora în 
Biserică, ierarhul rus a arătat şi ceea 
ce se aşteaptă de la un asemenea 
sinod pan-ortodox. Organizarea unui 
conciliu de asemenea amploare ar fi 
şi un semnal pozitiv de unitate 
eclesială ortodoxă şi de coerenţă în 
exprimare şi gândire teologică şi 
administrativă. 
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Familia se menţine prin răbdare 

Până ce aruncăm pricinile neputinţei noastre în socoteala altora, ne este cu neputinţă a ajunge la 
desăvârşirea îndelungii răbdari. Capătul îndreptării şi al păcii noastre nu se câştigă din îndelunga răbdare 
ce o are aproapele cu noi, ci din suferinţa răului aproapelui de către noi (Cuviosul Casian Romanul). 

- Părinte, cum poţi face faţă unuia care este nervos? 

- Prin răbdare. 

- Şi dacă nu ai? 

- Mergi şi cumpără! Se vinde la super-market… 

Ascultaţi, atunci când celălalt este mânios, orice i-ai spune nu poţi face nimic. Este mai bine ca în clipa 
aceea să taci şi să te rogi. Prin rugăciune acela se va calma, se va linişti şi după aceea te vei putea 
înţelege cu el. Uită-te şi la pescari! Ei nu merg la pescuit dacă marea nu este liniştită, ci fac răbdare până 
ce va îndrepta vremea. 

- Părinte, cui se datorează nerăbdarea oamenilor? 

- Multei lor păci lăuntrice… Dumnezeu a legat mântuirea oamenilor de răbdare. “Cel care va răbda până în sfârşit acela se va mântui”- Mt. 10, 22, spune 
Evanghelia. De aceea Dumnezeu îngăduie greutăţi şi diferite încercări pentru ca oamenii să se exerseze în răbdare. Răbdarea porneşte de la 
dragoste. Ca să-l rabzi pe celălalt, trebuie să te doară pentru el. Şi văd că numai prin răbdare se menţine familia. Am văzut fiare care au devenit 
mieluşei. Prin încredere în Dumnezeu lucrurile evoluează duhovniceşte cu multă uşurinţă. 

Odată, atunci când eram la mănăstirea Stomiu, am văzut în Koniţa o femeie a cărei faţă strălucea. Era mamă a cinci copii. După aceea mi-am adus 
aminte cine era. Bărbatul ei era tâmplar şi de multe ori lua lucrări împreună cu meşterul meu. Numai un cuvânt dacă îi spuneau sătenii la care 
lucra, ca de pildă, “Meştere, oare n-ar fi bine să facem lucrul acesta aşa?”, el se înfuria. “Cu mine o faci pe dascălul?”, le spunea. Rupea sculele, 
le arunca şi pleca. Dacă la case străine lăsa treaba neterminată şi pe toate le spărgea, închipuieşte-ţi ce făcea acasă. Un astfel de bărbat avea 
acea femeie. Cu acest om nu puteai sta nici măcar o singură zi, iar ea trăia cu el de ani de zile. Fiecare zi era pentru sărmana femeie 
mucenicie, însă ea pe toate le suporta cu multă bunătate şi făcea răbdare. Şi fiindcă ştiam situaţia din casa lor, atunci când o întâlneam, o 
întrebam: “Ce face meşterul? Lucrează?”. “Ei, când mai lucrează, când mai stă puţintel”. “Cum o duceţi?”. Toarte bine. Părinte!”, îmi răspundea 
aceea. Şi aceasta o spunea din toată inima ei. Nu punea la socoteală nici faptul că bărbatul ei strica sculele – şi scule de valoare – nici că era 
nevoită, sărmana, să lucreze pe la străini, ca să se poată descurca. Vedeţi cu câtă răbdare, cu câtă bunătate şi cu câtă nobleţe sufletească le 
înfrunta pe toate?! Şi nici măcar nu clevetise vreodată. De aceea Dumnezeu îi dăruia mereu harul Său, încât fata îi strălucea. A reuşit să-şi crească 
şi pe cei cinci copii ai ei, care apoi au devenit nişte oameni foarte buni. 

- Părinte, cum de a reuşit acea femeie să nu-şi osândească bărbatul? 

- Printr-un gând bun: “Este bărbatul meu. O fi spus şi el vreun cuvânt. Eu dacă aş fi fost în locul lui, poate aş fi făcut la fel”. Punea în lucrare 

Evanghelia şi de aceea Dumnezeu îi trimitea harul Său. Şi dacă oamenii din lume fac răbdare şi se umplu de har, cu cât mai mult trebuie să 
facem răbdare noi monahii, care avem toate condiţiile şi toate posibilităţile pentru o viată duhovnicească. 

După cum am înţeles, cele mai mari scandaluri, nu numai în familii, ci şi în state, se fac de la lucruri de nimic. În familie unul trebuie să se 
smerească înaintea celuilalt, să-i imite virtuţile, dar să-i suporte şi capriciile. Pentru o astfel de înfruntare a lucrurilor, foarte mult îl ajută pe 
cineva atunci când se gândeşte că Hristos S-a jertfit pentru păcatele noastre şi ne rabdă pe toţi, miliarde de oameni, deşi este fără de păcat, în 
timp ce noi, atunci când suntem chinuiţi de capriciile altora, ne plătim păcatele. Bunul Dumnezeu le rânduieşte astfel încât unul, cu harisma cu 
care este înzestrat, să-l ajute pe celălalt şi, prin cusurul pe care îl are, să se smerească înaintea aceluia. Pentru că fiecare om are harismele sale, 
dar are şi câteva cusururi pe care trebuie să se nevoiască să le taie. 

I-am tras o scuturătură bună cuiva. Şi să vedeţi câtă răbdare face femeia lui cu el, deşi este foarte destoinică. Înaintea ei, el este ca un copil mic. 
Ea, prin răbdarea pe care o face, primeşte şi agoniseşte mereu har dumnezeiesc, în timp ce acela, prin egoismul său, îl alungă mereu şi astfel se 
goleşte. Şi în cele din urmă ne este cel câştigat? Vezi că tot secretul este smerenia? Ea este temelia. Şi smerenia vine prin ascultare. Dacă bărbatul 
aceleia şi-ar fi recunoscut neputinţa sa şi ar fi cerut ajutor de la Dumnezeu, ar fi venit şi la el harul dumnezeiesc. Paisie Aghiorâtul, Viaţa de familie.

Creştinismul trebuie să devină religia mucenicilor? 

Tot mai multe anchete sociologice din întreaga Europă 
arată clar că guvernele ţărilor europene, în încercarea 
disperată de a demonstra toleranţa, bunul simţ, civilitatea 
esenţială şi diversitatea valorilor, au discriminat vădit şi 
uneori ireversibil comunităţile majoritare de creştini din 
ţările respective. Creştinismul, din valoarea supremă a 
umanităţii chemate la îndumnezeire, a devenit o religie 
ascunsă, tolerată pe alocuri, înfierată în fiecare zi de 
cerberii euro-corectitudinii politice. Astfel că societăţile 
occidentale s-au trezit cu civilizaţii importate, de o 
intoleranţă şi spirit de dominare remarcabile şi care au o 
contagiune socială vastă. Criza valorilor creştine în Europa 
nu a venit ca un tsumani peste bătrânul continent, ci a 
fost infuzată şi programată sistemic în societate, 

educaţie, justiţie, morală, religie chiar. Şi acum, când comunităţile practicante de creştini 
sunt în moarte clinică, îşi dau seama că izvorul moralităţii şi al toleranţei a fost suprimat 
pentru o supă inodoră de valori aproximative, în care nu mai încape adevărul. Îmi amintesc 
de faptul că am avut o discuţie aprinsă cu un profesor de teologie olandez, care în ideea sa 
fixă de toleranţă maximă, spunea că este greşit să spui că Hristos este Dumnezeu, lezând 
demnitatea musulmanilor, budiştilor ş.a. Eroarea lui supremă de judecată era că el 
confunda acceptarea diversităţii cu mărturisirea adevărului. Suntem chemaţi de Hristos să 

iubim pe toţi oamenii, fără deosebire de naţie, religie sau clasă socială, dar înaintea lor 
trebuie să mărturisim până la moarte adevărul, anume că Dumnezeu S-a arătat în trup, a 
murit şi a înviat cu trupul pentru noi, s-a înălţat la ceruri şi rămâne în Biserică pentru 
veşnicie. Orice menajament de la acest crez al adevărului mântuitor înseamnă lipsă de 
iubire pentru cei care nu cred. Orice diluare a adevărului de dragul convieţuirii nu este doar 
o eroare fundamentală de judecată, ci sursa răului în societate.Din această perspectivă, 
mucenicii care au murit pentru Adevăr au fost intoleranţi, sinoadele ecumenice care au 
înfierat ereziile au fost adunări de radicali, pentru a eufemiza, cuvioşii care au trăit prin 
peşteri rugându-se Dumnezeului Treime au greşit prin viziune unilaterală etc.Tot ceea ce 
spui te defineşte, şi este adevărat sau fals. Tertium non datur. Adevărul este Izvorul vieţii, 
este o Persoană, nu o sumă de idei, El întocmeşte lumea, o fundamentează pe iubire şi o 
îndreaptă spre nemurire „Că la Tine este Izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină”. A 
afirma că totul este valabil pentru a nu afecta pe cei ce greşesc este o prolegomena la 
eroarea veşnică, adică la iad. De aici până la doctrinele „dincolo de bine de şi rău” ale 
filosofilor germane, care au justificat crimele în masă, nu e decât un pas. Adunarea dintre 
adevăr şi eroare dă eroare absolută.În această ordine de idei, vestita gazdă de emisiuni 
Oprah Winfrey, din Statele Unite, ale cărei merite în televiziune nu le poate nimeni contesta, 
şi-a încheiat recent talk-show-ul („Oprah Show”) pentru a se dedica interiorităţii abisale a 
fiinţei umane. În noua sa emisiune, religiozitatea este de fapt privire narcisistă spre sine, 
Dumnezeu este sufletul omenesc, viaţa însăşi într-un panteism moralist de tip american. 
Acest tip de religiozitate falsă, oricât de spectaculos ar fi în lumina reflectoarelor, este de 
fapt o înşelare de tip luciferic, o egolatrie comunitară şi o întoarcere spre păgânism. Dacă 
noi suntem Dumnezeu în fire, înseamnă că orice comportament, fie el şi criminal, este 
divin. Prin extensie, un ucigaş în serie şi un filantrop adevărat nu se deosebesc cu nimic. Este 
de fapt moartea moralei prin moralism.Revenind la toleranţă şi iubire pentru adevăr, teologia 

creştină a dezvoltat de două milenii un univers al 
cunoaşterii, căutării şi iubirii lui Dumnezeu. 
Creştinul nu justifică niciodată violenţa pentru 
că el crede în rai şi în viaţa veşnică. Însă nu 
spune niciodată răului bine şi binelui rău. 
Iubirea lui pentru fraţi, fie ei şi rătăciţi sau 
înstrăinaţi de Dumnezeu, se manifestă prin 
voinţa lui de a-i întoarce la Calea cea adevărată 
prin mărturisire, nu de a le accepta şi justifica 
erorile. Adevărul iubirii este iubirea 
adevărului.Ironia vine din faptul că religia 
creştină se diluează clamând respectul pentru 
diversitate, pe când alte religii îşi radicalizează 
mesajul recurgând la prozelitism, violenţă şi 
chiar crimă.În 2002, mă aflam la o bursă de 
doctorat în Marea Britanie, la College of the 
Resurrection, Mirfield. Am reuşit, cu bunăvoinţa 
profesorilor mei, să ajung să fac Paştile la o 
comunitate ortodoxă rusă din Nottingham. Am 
găsit acolo atâta pace, bucurie sinceră, 
ospitalitate orientală şi credinţă. O suferinţă 
însă, prea adâncă pentru a fi exprimată verbal se 
afla pe chipurile creştinilor dintr-o mică biserică 
de zid, care s-au adunat să vestească Învierea lui 
Hristos din morţi. Nu înţelegeam ce putea fi, 
poate dorul de ţară, poate durerea înstrăinării. 
La miezul nopţii, cei treizeci de creştini ortodocşi, au ieşit afară, cu lumânări în mâini, 
pentru a asculta Evanghelia din care izvorăşte viaţa şi a cânta „Hristos a înviat!”. Preotul 
a înălţat lumânarea şi Crucea, vestind moartea morţii şi învierea vieţii. După câteva 
momente, am auzit de la o sută de metri nişte urlete îngrozitoare, răguşite, ale unor 
bărbaţi beţi mangă, ce aruncau cu bolovani din caldarâm către noi. Pesemne că se 
închiseseră bodegile. Printre urletele turmentate, am înţeles multe înjurături şi cuvântul 
„budists”. Într-o clipă, turma mică de creştini ortodocşi s-a refugiat în spatele bisericuţei, 
ascunzându-se de pietrele venite din întuneric. M-am simţit ca acei creştini din perioada 
persecuţiilor, care şopteau cu spaimă: „Hristos a înviat!”, ştiind că îşi vor vărsa sângele 
pentru Hristos, mai devreme sau mai târziu. 
Fiarele care ne-au atacat nu erau nici musulmani, nici budişti, erau cu siguranţă creştini 
botezaţi în numele Sfintei Treimi, care însă deveniseră imuni la veşnicie, respingând violent 
orice fărâmă de lumină care vine de sus, şi adăpându-se cu alcool, într-o disperată încercare 
de a-şi uita originile de rai şi destinaţia de cer. 
Creştinismul trebuie să devină religia mucenicilor, care mergeau la moarte cântând lui 
Hristos, religia negustorilor de peşte din Constantinopol care discutau aprins despre 
termenul „omousios”, religia oamenilor care iubesc adevărul cu preţul vieţii şi 
mărturisesc pe Dumnezeu dincolo de orice tendinţă moralistă a acestei lumi.  
Numai prin Liturghie, care realitate euharistică veşnică, vom putea să înţelegem şi să 
împlinim cuvintele lui Dumnezeu despre Biserica Sa: „nici porţile iadului nu o vor birui”.

Slujbe în limba română la Kiev 
Pe 13 noiembrie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, în altarul închinat Sfântului Ştefan al Catedralei "Adormirea 
Maicii Domnului" din Lavra Pecerska, a fost săvârşită prima Sfântă Liturghie integral în limba română. Această iniţiativă a cetăţenilor români şi moldoveni din Kiev, 
susţinută de ambasadele României şi Republicii Moldova, s-a bucurat de o atenţie deosebită a Bisericii Ortodoxe din Ucraina.  
Astfel, de acum încolo, în acelaşi altar al catedralei principale din Lavra Pecerska vor fi săvârşite slujbe în limba română duminica şi la marile praznice. Preotul 
slujitor va fi părintele Dumitru Popescu, originar din Bucovina de Nord, regiunea Cernăuţi. La prima slujbă au participat şi monahii pelerini români de la 
Mănăstirea Gruiu Lupului din Vâlcea, conduşi de stareţul Macarie Roman, care a slujit împreună cu părintele Dumitru Popescu, şi ambasadorul român Cornel 
Ionescu şi consulul moldovean Nicolae Minea. 

 
 

Mamă, te rog nu mă 
avorta... 

 

O femeie îngrijorată s-a dus la medicul 
ei şi i-a spus: "Doctore, am o problemă 
serioasă şi am nevoie disperată de 
ajutorul dumneavoastră! Copilul meu 
nu are nici măcar un an, iar eu sunt din 
nou însărcinată. Nu vreau să am copii 
cu o vârstă atât de apropiată." 

Medicul i-a spus : "În regulă, ce vreţi să 
fac?"  

Ea a răspuns: "Vreau să întrerupeţi 
sarcina mea şi mă bazez pe ajutorul 
dumneavoastră pentru aceasta." 

Medicul a stat pe gânduri câteva clipe, 
şi apoi i-a răspuns femeii:  

"Cred ca am o soluţie mai buna la 
problema dumneavoastră. Şi e mai 
puţin periculoasă pentru sănătatea 
dumitale. Vedeţi dumneavoastră, 
pentru a nu fi nevoită să aveţi grijă de 
doi copii în acelaşi timp, haideţi să îl 
ucidem pe cel care-l ţineţi în braţe. Aşa 
vă puteţi şi odihni o vreme înainte ca 
celălalt să se nască. Dacă tot vom omorî 
unul din ei, nu contează pe care. Nu 
există nici un fel de risc pentru corpul 
dumneavoastră dacă îl alegeţi pe cel din 
braţe." 

Femeia .. oripilată..., a zis : "Nu, 
doctore, ce oribil ! E o crimă să omori 
un copil ! " 

"Sunt de acord," zise medicul. "Dar 
păreaţi să fiţi de acord cu acest lucru, 
aşa că mă gândeam că asta ar fi cea mai 
bună soluţie." 

Medicul a zâmbit, ştiind că s-a făcut 
înţeles. 

El a convins mama că nu există nici o 
diferenţă între a omorî un copil care 
deja s-a născut şi unul care este încă în 
pântec. 
 
Crima este aceeaşi ! 

 

Împreună putem contribui la salvarea 
unor vieţi preţioase. 

 

Iubirea înseamnă că mă sacrific pentru 
binele unei alte persoane. 

 
Avortul înseamnă că sacrific o altă 

persoană pentru binele meu. 
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