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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. 

Spune-mi: dacă te iert, ai putea tu, oare, să-Mi răspunzi cu bucurie şi recunoştinţă? 
Deseori se întâmplă să vină la mine cineva pentru a se spovedi 
zicând: „Nu ştiu ce să mărturisesc, acelaşi lucru se repetă 
mereu…” Aceste cuvinte arată o lipsă ucigătoare de atenţie în 
faţa vieţii. La sfârşitul unei singure zile, poate vreunul dintre 
noi să spună că a împlinit tot ceea ce a avut de împlinit, că şi-
a pus în lucrare toate capacităţile, că gândurile şi 
sentimentele sale au fost ireproşabile, că nu a neglijat niciuna 
din îndeletnicirile pe care putea şi trebuia să le săvârşească şi 
că niciuna dintre aceste făptuiri nu a fost pătată de vreo 
nedesăvârşire? Cine poate spune că gândurile sale nu au fost 
confuze, că inima nu i s-a posomorât, că voinţa nu i s-a 
clătinat, că năzuinţele şi purtarea sa nu i-au fost întinate de 
vreo nevrednicie?  Dacă cineva vine să se spovedească şi 
spune: „Nu ştiu ce să spun”, acesta înseamnă că n-a cugetat 
niciodată la ceea ce ar fi putut – şi, în consecinţă, la cum ar fi 
trebuit – să fie şi că se mulţumeşte doar să se compare cu 
ceea ce fusese el însuşi înainte sau cu alţii tot atât de răi ca şi 
el. Când spunem că venim an după an pentru a repeta mereu 
aceleaşi lucruri, aceasta dovedeşte că nu am încercat 
niciodată vreun sentiment de ruşine sau de durere şi că am 
acceptat starea noastră de păcătoşenie cu o desăvârşită 

indiferenţă. „În fine, eu mint, dar toată lumea minte! Sunt pricină de scandal, dar toată lumea este pricină de 
scandal! Îl uit pe Dumnezeu, dar cum să-mi amintesc de El?   Trec mai departe prin faţa celor ce au nevoie de 
mine: Vedeţi, nu te poţi opri în faţa fiecărui om!” Şi aşa mai departe… Dacă am putea vedea măcar o dată – aşa 
cum vede Dumnezeu – consecinţele faptelor noastre sau ale nelucrării noastre; dacă am putea vedea cum un 
cuvânt spus sau nespus, o faptă împlinită sau neîmplinită pot naşte consecinţe în viaţa aproapelui! Dacă am 
vedea în ce măsură un cuvânt poate să fie hotărâtor pentru destinul unui om sau un serviciu făcut la timp 
pentru destinul altuia…  Iar dacă dovedim o asemenea indiferenţă faţă de noi înşine, e de la sine înţeles că vom 
dovedi o indiferenţă şi mai mare faţă de aproapele; ceea ce i se întâmplă ne lasă cu totul reci şi indiferenţi. 
Iată de ce venim să mărturisim aceleaşi lucruri, din moment ce nu am remarcat nici măcar o singură dată că ele 
fac din noi nişte monştri şi că încetăm să mai fim asemănarea lui Dumnezeu, acest chip pecetluit în adâncurile 
fiinţei noastre. Acest chip ne-a fost într-un anume fel încredinţat, iar noi clipă de clipă l-am distrus, l-am 
înnegrit, l-am profanat, fie prin negrijă, fie prin răutate, nu atât dintr-o pătimaşă răutate, cât dintr-o răutate 
mediocră, nesemnificativă.  Auzim câteodată zicându-se: „Nu reuşesc să mă smulg din legătura păcatelor! Dacă 
aş fi săvârşit un păcat mare, poate aş fi fost zguduit; pe când aşa, toată mulţimea păcatelor mele nu apasă 
asupra mea mai mult decât un strat subţire de praf.” Ne obişnuim cu ele, aşa cum ne obişnuim să vieţuim în 
dezordinea apartamentului nostru… Nu ne dăm seama că uneori e mai greu să ne slobozim de un oarecare 
număr de păcate mărunte decât de un păcat mare. Pentru că acest păcat mare poate să ne zguduie într-atât 
încât, în ciuda incapacităţii noastre de a rămâne treji, el să ne trezească. Cât despre păcatele de zi cu zi… În 
viaţa unui nebun pentru Hristos, Alexie, din gubernia Voronej din Rusia, se povesteşte cum acesta a primit 
vizita a două femei. Prima avea conştiinţa tulburată de un păcat groaznic pe care îl săvârşise, cealaltă nu făcea 
decât să se văicărească: „Sunt o păcătoasă ca toată lumea. Ştiţi, părinte, e cu neputinţă să trăieşti fără a 
păcătui!” El le-a arătat concret semnificaţia afirmaţiilor lor, trimiţându-le pe câmp. Celei ce săvârşise acel 
singur păcat care o copleşea, îi porunci să meargă să caute piatra cea mai mare pe care o putea ridica şi să i-o 

aducă. Celei de-a doua îi porunci să adune în şorţul său atâtea pietricele câte putea să strângă. Atunci când s-
au întors, el le-a cerut să ducă pietrele înapoi şi să le aşeze exact în locul din care le luaseră. Prima a mers de-
a dreptul la locul de unde luase piatra, a cărei urmă era încă vizibilă pe sol, a pus-o la locul ei şi s-a întors. 
Cealaltă a rătăcit îndelung, fără a-şi putea aminti unde găsise toate acele pietricele pe care le adunase. Acest 
nebun pentru Hristos a arătat că nu trebuie să tratăm cu dispreţ ceea ce pare nesemnificativ, dar de care nicio 
putere din lume n-ar putea să ne slobozească.Ar trebui să cugetăm la toate acestea. Pe de-o parte pentru că, 
într-adevăr, dacă nu dăm atenţie micilor păcate, ne va fi imposibil să ne dezbărăm de ele. Pe de altă parte 
fiindcă odată înrădăcinat obiceiul de a nesocoti micile greşeli, negrija devine o a doua natură şi vom păcătui din 
ce în ce mai mult, ajungând astfel treptat să desfigurăm, să ruinăm, să distrugem şi să profanăm chipul lui 
Dumnezeu din noi. Am pornit această discuţie de la gândul morţii. De fiecare dată când ne ducem la 
spovedanie, ar trebui să o facem ca şi cum ne-am afla în pragul morţii. Moartea ne pândeşte pe fiecare dintre 
noi. Nimeni nu ştie dacă îi va fi sau nu dat timp de pocăinţă. Nu neapărat că va muri mâine, ci că în zece ani e 
posibil să-şi piardă amintirile şi să nu mai poată să se întoarcă asupra sa pentru a-şi examina conştiinţa… Dacă 
înaintea fiecărei spovedanii ne-ar veni gândul că acum e momentul hotărâtor al vieţii noastre – cu alte cuvinte 
că ori intrăm de acum şi de aici, de pe pământ, în viaţa veşnică, ori vom rămâne în afara ei, orice am spune la 
spovedanie şi în ciuda părerilor de rău pentru nedesăvârşirea noastră –, atunci vom privi altfel la problemele 
mici, cât şi la cele mari din viaţa noastră. De fapt, ce numim mic şi ce – mare? Se poate întâmpla ca un lucru 
important să nu ne marcheze în aceeaşi măsură ca un altul aparent nesemnificativ. Apostolul Iacov zice că o 
zăbală de dimensiune mică este suficientă pentru a mâna un cal năvalnic (Iac. 3, 3). La fel se întâmplă şi cu 
noi; putem renunţa la tot ce e păcat în noi, şi totuşi păstra ceva la care nu putem renunţa. Aceste este micul 
frâu prin care diavolul ne înrobeşte. Ni se pare că suntem liberi în trupul şi sufletul nostru, în afara unui mic 
amănunt, iar acest mic amănunt ne ţine captivi. Din momentul în care un asemenea mic amănunt ne ţine 
prizonieri, întreaga noastră fiinţă este înrobită. Depinde 
de noi să ne facem un examen profund, o analiză lucidă 
şi cât se poate de serioasă a vieţii. Dacă ne-am examina 
starea de păcătoşenie, îndepărtarea de Dumnezeu, 
distanţa dintre ce am putea fi şi ceea ce suntem, 
indiferenţa noastră rece faţă de aproapele, dacă am 
putea conştientiza toate acestea la lumina unei noi zile, 
am rămâne încremeniţi şi cuprinşi de groază înaintea 
acestei viziuni şi am putea auzi atunci chemarea 
Domnului: „Spune-mi: dacă te iert, dacă Eu îţi zic astăzi 
că te iubesc cu toată viaţa şi cu toată moartea Mea, 
prin Crucea Mea, prin Răstignirea şi Învierea Mea, ai 
putea tu, oare, să-Mi răspunzi cu bucurie şi 
recunoştinţă?” Bucurie, pentru că eu nu pot să mă iert şi nici să mă tămăduiesc prin mine însumi, dar pot să fiu 
iertat şi să mă tămăduiesc prin puterea lui Dumnezeu. Recunoştinţă, pentru că, dacă aşa stau lucrurile, atunci 
cu adevărat toată viaţa creştinului se rezumă la un singur lucru: fiecare gând, fiecare mişcare a inimii, întreaga 
voinţa noastră şi toate înclinaţiile fireşti, toate faptele noastre să-I poarte recunoştinţă lui Dumnezeu pentru că 
ne-a mântuit, pentru că atât de mult ne iubeşte… 

 
Iar dacă suntem atât de iubiţi, atunci întreaga noastră viaţă trebuie să fie vie, să fie necontenit semnul 
mulţumirii şi al recunoştinţei noastre înaintea lui Dumnezeu pentru faptul că El există, pentru că Îi stă în 

putere să ne iubească într-atât. 

                                Taina Sfântului Maslu 

Taina Sfântului Maslu se savârseste în Biserica Ortodoxa 
pentru vindecarea bolnavilor. Ea se întemeiaza pe 
învatatura Sf. Apostol Iacov care spune:  
“Este cineva în suferinta ? Sa se roage... Este cineva 
bolnav între voi ? Sa cheme preotii Bisericii si sa se 
roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele 
Domnului. Si rugaciunea credintei va mântui pe cel 
bolnav si, de va fi facut pacate, se vor ierta lui”. (Iacob 
5, 13-15) Sfântul Maslu se face, de obicei, în zilele de 
post cu trei, cu cinci sau cu sapte preoti. Iar 
credinciosii bolnavi si rudele lor, care participa la 
aceasta taina si doresc cu adevarat sa-si usureze 
suferinta trupului si a sufletului, trebuie sa vina la 
Sfântul Maslu cu mare credinta în Dumnezeu, împacati 
cu toti, spovediti, postiti si întariti cu multe rugaciuni. 
Participantii la Taina Sfântului Maslu trebuie sa aduca 
la biserica putina faina, ulei si o haina sau lenjerie de 
la bolnavi pentru binecuvântare, apoi sa asculte cu 
credinta slujba Sfântului Maslu. Acasa sa faca mici 
turtite din faina si ulei sfintit, pe care sa le manânce 
bolnavii în loc de anafura. Efectele harice ale Sfântului 
Maslu sunt mai multe, dintre care Sf. Apostol Iacov 
aminteste doua: vindecarea partiala sau integrala a 
suferintelor trupesti si iertarea pacatelor. Iata ce zice 
în Epistola sa: “Rugaciunea credintei va mântui pe cel 
bolnav si Domnul îl va ridica si, de va fi facut pacate, 
se vor ierta lui”. (Iacob 5, 15) Astfel, taina Sfântului 
Maslu vindeca atât trupul de boli, cât si sufletul de 
pacate, prin ungerea cu untdelemn sfintit. Alte efecte 
harice ale Sfântului Maslu sunt si acestea: întareste 
credinta în Dumnezeu si nadejdea mântuirii, aduce 
pace si smerenie în inima, pregateste sufletul pentru 
marea calatorie spre cer si primirea Sfintei 
Împartasanii, alunga frica de moarte, uneste si împaca 
pe credinciosi prin Harul Duhului Sfânt si ne 
învredniceste pe toti de sfârsit crestinesc. De aceea, 
Sfântul Maslu se savârseste saptamânal pentru cei 
bolnavi, în zilele de post. Sfântul Maslu cu mai multi 
preoti, facut cu credinta si post pentru cei bolnavi si 
ungerea lor cu untdelemn sfintit formeaza cea mai 
puternica slujba si rânduiala de vindecare si alinare a 
bolilor sufletesti si trupesti în Biserica Ortodoxa. În 
unele cazuri se mai pot citi si alte rugaciuni de 
sanatate pe capul bolnavilor. Iar celor posedati de 
duhuri rele, adica celor demonizati si epileptici, li se 
pot citi dupa Sfântul Maslu si molitfele Sf. Vasile cel 
Mare si ale Sf. Ioan Gura de Aur, pentru izgonirea 
diavolilor si a farmecelor din oameni. Aceste rugaciuni 
se citesc mai ales de preoti batrâni, cu har, cu multa 
credinta si cu post. De asemenea, atât bolnavii cât si 
rudele lor, trebuie sa fie spovediti din copilarie, sa se 
roage cu mare evlavie si sa posteasca dupa putere, 

pentru a fi miluiti si vindecati de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Fara aceste conditii obligatorii - 
credinta dreapta, spovedanie generala, rugaciune multa cu lacrimi si post, împacare cu toti si parasirea 
definitiva a pacatelor mari, de moarte, din partea celor bolnavi si a rudelor lor - Sfântul Maslu si rugaciunile de 
vindecare si de izgonire a duhurilor rele nu-si ating pe deplin scopul, iar bolnavii se întorc acasa doar usurati. 
Timpul cel mai potrivit pentru savârsirea Sfântului Maslu este perioada postului, atât în cele patru posturi, cât 
si în zilele de miercuri si vineri. În aceste zile, crestinii care participa la Sfântul Maslu trebuie sa posteasca pâna 
seara, sa se roage mai mult si sa-si marturiseasca mai întâi pacatele la duhovnic. În cazuri grele de boala si 
primejdie de moarte, Sfântul Maslu se poate savârsi în orice zi, ori de câte ori este nevoie, în casele celor 
suferinzi, dupa ce mai întâi bolnavii sunt spovediti din copilarie si împacati cu toti, spre a lor alinare si iertare, 
ca sa nu plece la Hristos fara aceasta Sfânta Taina. La urma, cei grav bolnavi trebuie împartasiti cu Trupul si 
Sângele Domnului, ca sa fie pe deplin pregatiti pentru marea calatorie la cer. Aceasta este cea mai buna si cea 
mai completa pregatire pentru moarte, pe care o ofera Biserica Ortodoxa fiilor ei pe pamânt. Adica, 

Spovedania, Sfântul Maslu si Sfânta Împartasanie. Cel mai solemn 
Sfânt Maslu în Biserica Ortodoxa se savârseste în Sfânta si Marea 
Miercuri din saptamâna Sfintelor Patimi, în amintirea femeii 
pacatoase care a uns cu mir picioarele Domnului, înaintea 
mântuitoarelor Sale patimi (Matei 26, 7-13; Luca 7, 37-38). În 
aceasta zi se face Sfântul Maslu solemn si în Biserica Sfântului 
Mormânt, cu sapte mitropoliti, în frunte cu Patriarhul 
Ierusalimului, în prezenta a zeci de mii de pelerini din toata 
lumea. Cele mai multe vindecari de boli le-a facut însusi Fiul lui 
Dumnezeu, cât a stat pe pamânt, despre care se scrie pe larg în 
Sf. Evanghelie. Dupa înaltarea Sa la cer si dupa pogorârea 
Duhului Sfânt, a dat aceasta putere harismatica, de vindecare a 
bolilor si de izgonire a diavolilor din oameni, Sfintilor Apostoli si, 
prin ei, episcopilor, preotilor si tuturor barbatilor sfinti. Iata 
cuvintele Domnului, adresate ucenicilor Sai înainte de Înaltare: 
“Mergeti în toata lumea si propovaduiti Evanghelia la toata 
faptura. Cel ce va crede si se va boteza, se va mântui, iar cel ce 
nu va crede, se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma 
aceste semne: în numele Meu vor izgoni demoni, în limbi noi vor 
grai, serpi vor lua în mâna si de vor bea ceva de moarte, nu-i va 
vatama; peste bolnavi îsi vor pune mâinile si se vor face 
sanatosi”. (Marcu 16, 15-18) Pe cine vindeca Hristos? În 
majoritatea cazurilor, Domnul vindeca numai pe cei bolnavi care 
cereau aceasta cu credinta, atât ei, cât si rudele sau însotitorii lor. Cei care nu aveau credinta puternica nu se 
faceau sanatosi. Iata câteva exemple de vindecari. Cel bolnav de lepra se ruga lui Dumnezeu, zicând: “Doamne 
daca voiesti, poti sa ma curatesti. Iar Mântuitorul i-a raspuns: Voiesc, curateste-te! Si îndata s-a curatit de 
lepra sa.” (Matei 8, 23) Doi orbi strigau si cereau vindecare, iar Fiul lui Dumnezeu i-a întrebat: “Credeti ca pot 
sa fac Eu aceasta? Da, Doamne!, au raspuns ei. Dupa credinta voastra fie voua, le-a zis Domnul” (Matei 9, 28-29) 
si s-au vindecat ochii lor. Tatal unui copil demonizat cerea cu îndoiala vindecarea fiului sau. Iar Domnul i-a 
spus: “De poti crede, toate sunt cu putinta celui ce crede”. Dupa ce tatal a strigat cu lacrimi: “Cred, Doamne! 
Ajuta necredintei mele!”, atunci Hristos a izgonit demonul din copil. (Marcu 9, 22-24) “Altadata, patru oameni 
au adus la Hristos un slabanog. Dar, vazând ca nu pot ajunge la El, au desfacut acoperisul casei si l-au pus 
înaintea Lui. Domnul, vazând credinta lor, l-a vindecat pe cel bolnav”. (Marcu 2, 3-12) Deci, prima conditie 
obligatorie a oricarei vindecari miraculoase în Biserica lui Hristos este credinta tare si statornica în harul si mila 
lui Dumnezeu. Fara acestea, Sfântul Maslu nu vindeca deplin. Observam, de asemenea, ca Mântuitorul a 
întrebat pe cel ce si-a adus copilul bolnav ca sa fie vindecat: “Câta vreme este de când i-a iesit aceasta? Si tatal 
a raspuns: Din pruncie”. (Marcu 9, 21) Adica mai întâi Domnul l-a marturisit pe cel bolnav si apoi l-a vindecat, 
stiind ca o boala veche, sufleteasca sau trupeasca, mai greu se vindeca. A doua conditie obligatorie pentru cel 
ce vine la Sfântul Maslu si doreste sa se vindece este ca mai întâi sa-si marturiseasca toate pacatele si sa le 
paraseasca, apoi sa ceara sanatate si iertare. Cum îi vindeca Hristos pe cei bolnavi? În cele mai multe cazuri îi 
vindeca prin atingerea cu mâna de trupul si de ranile celor ce veneau la El cu credinta. Asa a vindecat Domnul 
pe soacra lui Petru. Numai s-a atins de mâna ei si au lasat-o frigurile si s-a sculat si Îi slujea Lui (Matei 8, 14-
15). Iar când veneau la El bolnavi multi, Iisus Hristos, punându-si mâinile pe fiecare dintre ei, îi facea sanatosi 
(Luca 4, 40). Prin atingerea cu mâna de ochii celui orb din nastere si prin ungerea cu tina si spalare, l-a 
vindecat de întunericul orbirii (Ioan 9, 2-7). Prin atingerea cu mâna de vesmintele Domnului, s-a vindecat de 
curgerea sângelui femeia bolnava de 12 ani.(Luca 8, 43-46) Aceeasi putere a Duhului Sfânt iese din Hristos si o 
primim tainic când ne atingem cu credinta de El, prin Sfânta Împartasanie, când ne atingem de Sfintele Icoane, 
de Sfintele Moaste, de Sfânta Evanghelie, de untdelemnul sfintit la Sfântul Maslu, de Sfântul Potir si de mâinile 
si de vesmintele preotilor care savârsesc cele sfinte în Biserica lui Dumnezeu. De aceea credinciosii se ating cu 
evlavie de toate cele sfinte si le saruta, caci poarta în ele harul Duhului Sfânt. Iata pentru ce parintii îsi duc 
copiii la Sfintele Slujbe sau cei sanatosi îsi duc bolnavii sau macar hainele lor la Sfântul Maslu, ca, prin 
atingerea de Evanghelie, de Cruce, de agheasma si de mâinile si de vesmintele preotilor sa-si vindece bolile 
sufletesti si trupesti, sa se izbaveasca de patimi, de diavoli, de vrajitorie, de toata rautatea si sa se întoarca 
sanatosi si mângâiati la casele lor. Citind Evanghelia cu vindecarea slabanogului de 38 de ani, vedem ca el era 
bolnav din cauza pacatelor sale din tinerete. De aceea, când zacea bolnav, Domnul l-a întrebat: “Voiesti sa te 
faci sanatos? Iar el a raspuns: Doamne, nu am om care sa ma arunce în scaldatoare”. (Ioan 5, 6-7) Scaldatoarea 
bolnavilor este Sfânta Spovedanie, numita si “al doilea botez”. Iar omul care poate spala sufletul în aceasta 
baie este preotul. El este dator, ca duhovnic, sa spovedeasca pe cei ce asteapta vindecarea si, numai dupa 
marturisire, sa savârseasca slujba Sfântului Maslu, cu multa credinta, evlavie si post. Dupa vindecare l-a întâlnit 
Hristos în Biserica pe cel ce fusese slabanog si i-a spus: “Iata, te-ai facut sanatos. De acum sa nu mai 
pacatuiesti, ca sa nu-ti fie ceva mai rau!” (Ioan 5, 14) Prin aceste cuvinte, Mântuitorul face atenti pe toti 
credinciosii care iau parte la Sfântul Maslu sa paraseasca definitiv pacatele facute pâna atunci, ca sa nu se 
îmbolnaveasca mai greu dupa vindecare sau sa le fie “mai rau”, adica sa moara în pacatele lor, fara pocainta.

  

 
 

Biserica Anglicană respinge 
ceremoniile religioase pentru 

parteneri de acelaşi sex 
Biserica Angliei nu va permite ca parteneriatele 
civile între persoanele de acelaşi sex să fie 
înregistrate în ceremoniile sale, deşi legea permite 
aceasta în Anglia şi Ţara Galilor. Această decizie a 
fost anunţată de Secretarul General al Bisericii 
Anglicane,William Fittall, anunţă portalul creştin 
www.christianpost.com. În martie 2010, 
Parlamentul Britanic a permis printr-o lege să 
renunţe la interzicerea unor asemenea parteneriate, 
dând Bisericii posibilitatea de a oficia astfel de 
ceremonii. Acest lucru a stârnit o imensă 
controversă în Biserică, de la liberalii radicali până 
la sprijinitorii tradiţiei sale milenare. În declaraţia 
sa oficială, Biserica Angliei, după ce a respins orice 
neînţelegere asupra vocaţiei şi scopului căsătoriei, a 
menţionat unele exemple, precum: "Îmbrăcămintea 
unui bărbat nu trebuie să fie ca a unei femei. O 
librărie pentru copii nu trebuie să conţină cărţi 
cu materiale pentru adulţi. O Biserică care 
facilitează întemeierea unei familii, nu trebuie 
să faciliteze cuplurilor de acelaşi sex un astfel de 
parteneriat".Biserica Anglicană este tulburată în 
prezent de acest scandal de opinie, şi mii de 
comunităţi religioase ameninţă cu secesiunea, dacă 
va fi aprobată o asemenea lege. Mai mult, în Statele 
Unite, unde simţul tradiţiei religioase este 
îngemănat cu tradiţiile civile şi politice, o asemenea 
măsură ar face ca mai mult de jumătate dintre 
credincioşii anglicani să părăsească biserica. Se 
estimează că – în Biserica Anglicană – peste 60% 
dintre clerici şi credincioşi ar renunţa la confesiunea 
lor pentru a trece la confesiunea catolică, cea 
ortodoxă ori altele. 
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Chivotul Legii Vechi, aflat 
în Etiopia, trebuie mutat 

în altă biserică 

 
 
Chivotul Legii celei Vechi se 
păstrează în Etiopia, într-o biserică 
din Aksum, numită Capela Chivotului 
lângă Biserica Sfânta Maria din Sion. 
Chivotul Legii este una dintre cele 
mai sfinte relicve ale umanităţii, 
deoarece a păstrat Tablele Legii 
date de Dumnezeu lui Moise, un vas 
de aur cu mană şi toiagul lui Aaron 
care a odrăslit.  
Pentru creştini, valoarea acestei 
relicve este imensă datorită sensului 
profetic al acestor lucruri sfinte, 
care anunţă plinătatea harului venit 
prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu.  
Conform Vechiului Testament, 
Chivotul Legii Vechi a fost ţinut în 
Templul lui Solomon, în cea mai 
sfântă încăpere a sa, numită Sfânta 
Sfintelor, până la invazia 
babiloniană din secolul al 6-lea B.C. 
Capela Chivotului din Etiopia, acolo 
unde se păstrează acesta, are acum 
mari probleme cu hidroizolţia. 
Chivotul Legii este ţinut în mare 
taină şi doar un călugăr poate intra 
în capelă, având misiunea de a se 
îngriji de Chivot pentru toată viaţa 
sa. După ce acest călugăr moare, 
prin tragere la sorţi un alt călugăr 
va primi această misiune. Aşa că un 
singur om de pe pământ poate intra 
în încăperea Chivotului. Călugărul 
care păzeşte capela nu poate pleca 
niciodată din curtea acesteia. 
Mulţi aventurieri, colecţionari şi 
arheologi au încercat să găsească şi 
să fotografieze Chivotul, fără a 
reuşi. Chiar regizorul Steven 
Spielberg a turnat un film numit 
"Indiana Jones şi păzitorii Chivotului 
pierdut" (1981), în care există doar 
ficţiune şi presupuneri. 
În Sfânta Scriptură se vorbeşte clar 
despre acest obiect sfânt, făcut din 
lemn de salcâm, placat cu aur şi 
având deasupra sa doi heruvimi de 
aur. 
Capela însă care adăposteşte 
Chivotul trebuie să fie restaurată 
pentru a împiedica apa de ploaie să 
intre în ea. Acest lucru înseamnă şi 
că Arca trebuie mutată de acolo, 
dând ocazie pelerinilor să o vadă. 
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Sfânta mare Muceniţă Ecaterina (305-313) 
Aceasta a trăit pe vremea împăratului Maximian, prin anii 304, şi se trăgea din cetatea Alexandriei, fiică fiind unui principe care se numea Consta. Era foarte frumoasă şi înaltă la 
trup, având ca la optsprezece ani. Aceasta a învăţat desăvârşit toată învăţătura şi ştiinţa grecească şi latinească, citind pe Homer şi pe Virgiliu, marele poet al latinilor, pe Asclepios şi pe doctorii 
Hippocrat şi Gallin, pe filosofii Aristotel şi Plato, pe Filistion şi Evsevie, şi învăţătura cea tainică a marilor magi (astronomi) Ianni şi Iambri, pe a lui Dionisie şi profeţiile Sibilei. A învăţat ea încă şi tot 
meşteşugul ritoricesc (al grăirii frumoase), cât se afla pe atunci în lume. Deci nu numai acestea, ci şi multe alte limbi şi dialecte ale multor neamuri cunoştea. Nu numai cei ce au văzut-o o admirau, ci şi 
acei care nu mai auziseră de renumele şi înţelepciunea ei. Deci în anii împăratului Maximian şi a fiului său Maxentie a fost prinsă pentru mărturisirea cea în Hristos şi a fost cercetată cu multe feluri de 
chinuri. Iar cu înţelepciunea sa şi cu buna grăire, a înduplecat pe o sută şi cincizeci de ritori ca să creadă în Hristos, împreună şi cu alţi mulţi păgâni. Cu care împreună i s-a tăiat capul fericitei şi a luat 
cununa mărturisirii. 
 

Tristeţea e născută de sentimentul pierderii 

Uneori cineva devine trist fără de nici un motiv 
aparent. Acasă e totul bine, şi de parcă nici la 
serviciu nu sunt probleme nerezolvate. Iasomia 
înfloreşte, se aude ciripitul păsărilor, şi seara 
promite un apus fantastic – dar e trist cel care e 
cununa creaţiei. De parcă ar fi uitat ceva şi 
nicidecum nu-şi poate aminti ... 
Tristetea – unde este ea de fapt? În sângele celui trist - 
sau, ca o bacterie în aer şi toţi respiră cu ea? 

Atunci când o persoană e implicată în careva acţiuni nu 
prea rămâne loc pentru tristeţe. Mult mai uşor e să fii 
trist, fiind culcat pe spate, cu ochii aţintiţi spre cer. Sau 
culcat pe burtă şi privind la furnicile din iarbă. Când tai 
lemne - nu poţi fi trist. Ai lăsat toporul, te aşezi, îţi 
ştergi sudoarea de pe frunte – şi din iată şi tristeţea şi-a 
făcut loc în suflet. 
Cineva mi-a spus că tristeţea s-a născut din 

sentimentul de pierdere. Aşa o pierdere, despre care ai uitat. Adică nu ştii exact ce ai pierdut, dar eşti 
trist şi nu înţelegi nici măcar motivul.  
Să presupunem că ţi-ai pierdut cheile de la casă. Oare vei sta trist, sau vei fredona o melodie melancolică ? Nu. 
De o sută de ori nu. Vei găsi numeroase cuvinte grele pentru cel vinovat, (soţia, de exemplu), vei privi în jos, de 
parcă ai fi la cules ciuperci şi în jur ar fi o pădure. Vei fi furios şi activ. Şi toate pentru că obiectul pierdut este 
cunoscut.Dar noi am pierdut raiul. L-am pierdut complet şi fără de speranţă. Ar fi astfel încât, dacă e să 
căutăm singuri, atunci nici măcar nu ştim în ce direcţie să căutăm. Dar caută deobicei cei, care ştiu că au 
pierdut. Dar noi am uitat de această pierdere. Am uitat cu mintea, dar sufletul mai ţine minte. Sufletul nostru 
uneori ea asemănarea unui câine. Scânceşte ceva incoerent, plin de tristeţe, dar imposibil să înţelegi nimic. 
Iată de unde e tristeţea în om.Am putea trage concluzia că sentimental tristeţii e unul specific tuturor, dar 
experienţa tinde să infirme această concluzie. Tot caut ceva de mai demult şi mă împiedic de coloane zvelte de 
optimişti, cărora chiar le este bine de la uitarea desăvârşită a pierderii sale principale. M-am gândit că au un 
secret de sunt atât de veseli, că au găsit uşa şi au şi cheia de la ea. Am vorbit, i-am întrebat. S-a dovedit că 
nimeni nu ştie nimic. Nici măcar nu înţeleg ce îi întreb. Unii dintre cei mai intelegenţi furios au strigat: 
"Alugaţi-l! El acuş cu întrebările sale ne va trezi conştiinţa şi sufletul ne va întoarce pe dos! Dar noi avem azi un 
meci de fotbal, finala Cupei Campionilor. "Dacă ar mai exista la noi, ca în Evul Mediu, cultura dezbaterilor 
publice, aş sugera o dezbatere deschisă pe tema tristeţii umane. Unei tristeţi universale. "Tristeţa universală - 
este motorul progresului." Sau "Relaxarea şi distracţa ca surse a ştiinţei şi artei." Ar fi interesant.Tristeţea - nu 
este o nostalgie. Şi nici nu este un păcat de moarte. Din contra a păcat de moarte miroase optimismul. În opt 
cazuri din zece se poate suspecta că cel optimist a furat ceva, sau a evitat o pedeapsă, sau a inventat ceva nu 
prea demn. E plin de optimism Imnul Luftwaffe, cel în care "în loc de inimă -un motor înflăcărat". Dimpotrivă, 
toţi cei îndrăgostiţi, cei care nu vor să privească lumea de sus în jos şi să arunce peste ea bombe sunt trişti. 
Îndrăgostiţii desigur dansează în ploaie, sar peste obstacole neobservându-le, îşi pot petrece nopţile sub 
ferestre. Dar totuşi, cu siguranţă ei mai sunt şi trişti.E tristă în seara de primăvară o tânără fată, având senzaţia 
unui imens gol interior şi sentimentul de inutilitate. Priveghitoarea cânta ceva, cireşul şi sălcâmul te îmbată cu 
o mireasmă de lux, dar ea e tristă. Ea simte că cândva va da naştere unei noi vieţi. Dar când, când anume? Şi 
cum va fi? Şi unde este acel, pe umărul căruia se poate de plecat capul? Şi iată natura înfloreşte şi se bucură, 
dar omul, cel pentru care a şi fost creată natura, e trist şi copleşit de gânduri grele.E trist şi chinuit de gânduri 
un tânăr. Sângele în venele lui - că apa fierbine în ţăvi. De ce e aici? Şi de ce luna este atât de aproape, dar cu 
mâna n-o poţi atinge? Tânărul, simte şi el că o fată va da naştere la o nouă viaţă. Dar el nu ştie care anume, şi 
încă nici nu înţelege pe deplin care e rolul său. Iar natura îşi continuă bucuria sa de primăvară. De parcă ar fi 
cazul unui rege, care stă trist în palatul său, dar toţi slujitorii, gardienii şi bucătarii sunt incredibil de fericiţi. 

Se credea anterior că omul este măreţ deoarece a reuşit să construiască avioane. Acum această prostie ar putea 
să o repete doar o persoană cu dificienţe mentale. Omul este măreţ, deoarece şi toată lumea e insuficientă 
pentru el. Şi dacă este puţin pentru el doar această lume, dacă nu doar pentru cele pământeşti a fost creat, el 

se mângâie cu poezii şi cântece. Omul este măreţ, deoarece 
tânjeşte după cer şi fredonează melodii. Iar aeronavele acum 
sunt şi fără de pilot. Ele sunt controlate de calculatoare. Dar 
nici un calculator nu va va cânta "Nu pentru mine vine 
primăvara", şi nici unul auzind melodia, nu va lacrima. 
Nu toţi înţeleg legile fizicii. Nu toată lumea poate demonta şi 
reasambla automatul Kalashnikov. Nu toată lumea poate înota 
sub apă. Dar toţi s-au îndrăgostit şi au fost trişti vreodată. Prin 
urmare aceasta şi este caracteristica distinctivă a omului. Şi 
umanitatea ca un tot întreg este o mare familie a celor, care 
au pierdut paradisul, care sunt trişti din acest motiv şi 
totodată nu înţeleg motivul acestei stări. 
Tristeţea este o memorie neclară şi totodată o presimţire 
vagă. Este un gol enorm, care s-a format în suflet şi care cu 
nimic nu se poate umple decât cu Dumnezeu. O suflete ce 
plângi după fericirea pierdută! Cu Cine aş putea să te 
compar? Te pot compara doar cu Prinţesa care nu râde 
niciodată. De ce nu? Să vorbim despre cele mari în limba 
copiilor. Să nu ne fie frică să deschidem vălul ce asunde 
misterele cu ajutorul glumelor. Să ne comportăm ca bufonii, 
adică ca cei mai trişti oameni din lume, dar care par tuturor 
veseli. 
Prinţesa noastră plângea în palat. Cel mai grav era, că nici 
pentru ea nu era clar adevăratul motiv al larimilor ce o 
înăbuşeau. „Nu este diagnosticată cu nimic şi deci nici nu 
avem de ce o trata, ", au declarat medicii germani. Şi Prinţesa 
tot plângea, până în odaia sa nu a mai rezistat nici podeaua şi 
nici căptușeala pereților.  
Tatăl-rege era un om progresiv. El credea în puterea pastilelor 
şi visa la călătorii interplanetare. "Uită-te, draga mea. Eu ţi-
am adus un nou celular. Trei Gb de memorie. Dar ea de parcă 
are rezerve ascunse, ce izvorăsc aceste lacrimi nesfârşite. " 
Hai drăguţo, să privim un nou film de Steven Spielberg”. 
Larcrimile nici nu par să încetinească. 
Mai departe această poveste se relatează diferit. Dar linia 
principală e mereu aceeaşi. Toate tendinţele noi, tot 
excelentul, scumpul şi bogatul doar măreau suferinţa fetei. Şi 
aşa şi s-ar fi înecat în durerea şi lacrimile sale, să nu fi fost 
desoperită dragostea faţă de omul, care tuturor le părea 
neprezentabil şi prin nimic remarcabil. El a înveselit-o, a 
mângâiat-o, i-a şters lacrimile şi a întors-o la viaţă. El i-a 
devenit prieten şi soţ pentru totdeauna. 
Aceasta, dragii mei, e imaginea lui Hristos, care a pătruns în 
basm. Este o aluzie la Hristos, pe care nu o văd cei, care de 
la sclipirea zilnică a lucrurilor de nimic nu o observă, şi pe 
Care, din cauza smereniei şi simplităţii sale nu-L iau în 
serios înţelepţii aceastei lumi. 
Iar Prinţesa, care e mereu în lacrimi, acesta este sufletul 
nostru, care plânge şi suferă doar în aparenţă fără de motiv, în 
aşteptarea Mirelui ceresc, care va veni la ea şi o va privi cu 
înţelepciune şi blândeţe. 
Iată deci cum este. 

 

Cine e vinovat pentru păcatele mele... 
Am o problemă – nu ştiu pe cine să-l fac vinovat pentru 
păcatele mele. Unde să găsesc acel vinovat sau grupul celor 
vinovaţi, care ar purta întreaga răspundere pentru ele.Să 
încep de la părinţi. Desigur că sunt vinovaţi! Nu m-au 
educat corect, nu m-au învăţat nimic, nu s-au rugat pentru 
mine. Mi-au transmis toate înclinaţiile, obiceiurile şi bolile 
proprii. Mi-au transmis întreaga moştenire a propriilor 
probleme, ca eu să le înmulţesc şi apoi să le transmit mai 
departe. Dacă acest lanţ de idei este corect, atunci fiecării 
noi generaţii îi este tot mai greu să se lupte cu păcatul. 
Căci în afară de cele propii, îi reven şi cele moştenite din 
generaţie în generaţie.Iată şi am spus-o că să nu mai port 

această răspundere. De parcă ar trebui să mă simt mai eliberat, dar nu e chiar aşa. Şi încă probabil am şi 
încălcat porunca despre cinstirea tatălui şi a mamei. Ajutojustificarea e asemănătoare mlaştenii, cu cât mai 
mult te zbaţi, cu atât mai mult te înfunzi în ea. Dar oricum nu vreau să port toată răspunderea pentru păcatele 
proprii, şi nici să răspund pentru ele. Trebuie să am părtaşi şi complici la ele. Iată televizorul îmi şopteşte că un 
complice ar putea fi stelele. Stelele şi planetele ne influenţează. Nu pot să nu ne influenţeze. Deoarece toate 
se intercaţionează reciproc. Stelele mă influeţează pe mine. şi eu influemţez stelele. Ele mă atrag prin 
greutatea lor şi mă ating cu fascicule de lumină, iar eu meditez la ele. Greutatea mea nu e prea mare şi nici 
lumină nu eman, dar în shimb eu pot gândi, şi ele - nu. Şi al cui influenţă e mai mare încă râmâne de văzut. M-
am hotărât, le voi face pe ele vinovate de problemele mele. Voi zice că m-am năsut în zodia cutare şi sub 
semnul cutare. Prin situaţia ce s-a creat în cer sunt predispus la păcatele cutare şi nimic nu pot face cu 
propriile porniri. Horoscopul îl anexez. Sentiţa vă rog să fie anulată.Dar închipuiţi-vă că cinivea ar primi în 
serios şi în judecăţi asemenea justificări. Iată vor elibera spre exemplu un ucigaş în serie, sub pretextul că 
toate s-au întâmplat sub acţiunea stelelor, care îl influenţează de la naştere. Desigur că e absurd, dar e doar o 
urmare a şirului logic despre atotputernicia stelelor. Dacă stele ne influenţează, atunci rămas bun justiţie şi 
stat de drept şi bun venit haosule, justificat de horoscop.O să păstrez acest argument pentru mine, şi la 
moment nu-l voi face public.Mă influenţează negativ lumea modernă: Da, am găsit! Aş fi fost altfel, dacă aş fi 
trăit în altă lume. Oare e posibil să trăieşi în ziua de azi fără de a cădea în păcate? Graba, invidia, răutatea. 
Luminile oraşelor mari, manechinele din vitrine, publicitatea care nu e posibil să o eviţi. Desfânarea , prostia, 
ura faţă de linişte şi...moartea înainte de moarte. Mai poate fi aici loc pentru linişte şi sănătate spirituală. Ea 
m-a făcut să iubesc păcatul - lumea care mă înconjoară. Ea mi-a scimbat viaţa şi mi-a făcut-o astfel. «Nu iubiţi 
lumea, nici cele ce sunt în lume», mă îndemna anterior scriptura. Voi da vina pe acest duşman. Dar defapt voi 
indica adevăratul vinovat.(Deşi conştiinţa îmi şopteşte că unde nu aş fi trăit perblemele mele bvor rămâne cu 
mine. Ei şi chiar dacă îmi şopteşte, oricum nu poate fi verificat.)Deci, stelele, părinţii, lumea. Deja nu e puţin. 
Ar fi trebuit să mă simt mai bine. Părinţii, buneii, străbuneii. Să vedem şi de unde au început toate. Adam şi 
Eva. Iată cine sunt adevăraţii vinovaţi! 
Da, desigur! Doar ei primii au căzut. Nici nu e prea just ca pentru greşalele unora să fie pedepsiţi toţi. Doar ea 
a gustat din pomul interzis. A urmat-o şi el, deci şi să răspundă. Eu m-am născut departe de rai, pe care nici nu 
l-am văzut. Mă influenţează ispitele lumii de azi, genetica mi-e bolnavă, sunt stâns de mai multe lanţuri, decât 
am degete pe ambele mâni. Pentru ce aş putea să fiu judecat. Şi încă ceva esenţial avea să uit. Şarpele, satana 

cel viclean. El este vinovat. De la el toate s-au început. 
Iertaţi-mă Adam şi Eva. Aţi fost amăgiţi. Sunteţi doar jertfe. 
(Deşi oricum suteţi mai vinovaţi ca mine).Iată pachetul 
documentelor ce-mi vor aduce justificarea. Iată argumentele 
pentru cuvântarea de la judecată, dacă Judecata câtuşi de 
puţin ar fi asemănătoare cu justiţia din filmele 
americane.«Domnilor judecători, priviţi această jertfă a 
nedreptăţii! Este atacat de toţi, de oricine care ar putea găsi 
vreun argument. Dar să ştiţi căci e doar o jertfă. Un biet 
vierme şi fiul unui vierme. Părinţii lui au fost otrăviţi de păcat 
şi înclinaţii spre fărădelegi. Acest amestec l-au şi transmis 
inculpatului meu. La rândul său acest amestec părinţii l-au 
primit de la părinţii lor, iar aceea de la ai lor. Cu puţină 
răbdare ajungem la Adam şi Eva. Da, domnilor! Această 
renumită pereche poartă toată răspunderea pentru păcatele 
noaste şi deci pentru cele ale celui pe care-l reprezint. Să nu-l 
uităm pe diavol, care nu are nici somn şi nici odihnă pentru a-l 
duce pe om pe calea pierzării şi ne putem întreba oare poate 
cineva făcut din pământ (dar omul e făcut din pământ, domnilor) să lupte cu în înger căzut? Desigur că nu 
poate!» 
Şi aşa mai departe. Iată lumea şi-a primit adevărata apreciere, la fel şi stelele. Iată nevinovăţia mea este 
aproape dovedită. Dar ce ciudat. Nu mă simt deloc mai bine. Mi-a crescut frecvenţa bătăilor inimii şi m-am 
îmbujorat esenţial, dar pace sufletească nu am dobândit. 
Aşa rătâcind între cosmos, Adam, părinţi şi satană am şi uitat de Hristos. Nu mi-am adus aminte de acela, care 
îşi doreşte justificarea mea mai mult decât eu autojustificarea. Eu ca să mă justific inventez argumente, iar 
El ca să mă curăţe de aceste păcate s-a lăsat răstignit şi a şi Înviat. Stelele, care de parcă m-ar fi influenţat 
negativ, au adus magii la locul său de naştere. Pe Adam şi Eva, de la care toate au început i-a scos din iad. Pe 
diavol care minciuna a născut-o şi ca o otrovă a împărăştiat-o în lume El l-a "aruncat în iezerul de foc şi de 
pucioasă", ca cela să se chinuie în veci.  
Desigur că conform Evangheliei sunt vinovat, dar sunt şi liber. Toate mă influenzează, dar oricum sunt liber de 
a alege. În adâncul inimii nu pot fi influenţat şi port toată răspunderea pentru faptele mele. Nu pot să fiu 
obigat de a cădea în careva păcate. Pot fi doar ispitit şi atras către ele, dar mereu ultimul cuvânt îmi aprţine. 
Şi doar eu voi răspunde pentru toate. Aceasta e transparenţa greutăţii Evangheliei.  
Mereu e neceasar să-mi văd propriile păcate şi să le plâng, fără a căuta şi alţi vinovaţi. Dacă mă voi judeca 
singur, atunci nici Domnul nu mă va judeca. Iar dacă voi căuta vinovaţiii, atunci Dumnezeu va scoate la iveală 
toate păcatele mele. Şi atunci şi soarele se va înroşi de la gravitatea celor deschise. 
Îmi recunosc vina, şi recunosc că nici nu-mi cunosc toate fărădelegile. Recunosc şi-mi plec capul. Doar nu voi 
cădea în deznădejde. Mă voi linişti şi îmi voi aduce pace în suflet prin Hristos. 

Întru Tine, Mântuitorule, mã voi îndrepta. 
Numai am pronunţat aceste cuvinte şi sufletul meu s-a luminat, gândurile mi s-au adunat, iar inima mi s-a 
încălzit şi liniştit. Iar inima nu e asemeni minţii, ea nu poate fi amăgită. 

 

 
Cum trebuie sa fie adevarata dragoste crestina? Adevarata dragoste crestina trebuie sa fie: 1) precum fiul isi iubeste parintele sau, asa sa iubeasca si crestinul pe Dumnezeu, Care este 

Parintele Ceresc al tuturor (I Ioan 3, 1); 2) Deplina, adica sa cuprinda, cum s-a spus, toate puterile sufletului, incat tot ceea ce facem sa fie spre slava lui Dumnezeu. “De aceea, ori de mancati, ori de beti, 
ori altceva de faceti, toate spre slava lui Dumnezeu sa le faceti” (I Cor. 10, 31); 3) Puternica si statornica, mergand chiar pana la moarte. Caci daca Dumnezeu, din dragoste fata de oameni, Si-a jertfit pe 
Unicul Sau Fiu pentru mantuirea lor, apoi si dragostea acestora fata de Dumnezeu trebuie sa fie fara de margini si sa nu se schimbe niciodata. Sfantul Apostol Pavel spune: “Cine ne va desparti pe noi de 
dragostea lui Hristos? Necazul, sau stramtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de imbracaminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: “Pentru Tine suntem omorati toata ziua; socotiti am 
fost ca niste oi de junghiere”. Dar in toate acestea suntem mai mult decat biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Caci sunt incredintat ca nici moartea, nici viata, nici ingerii, nici stapanirile, nici cele de acum, 
nici cele ce vor fi, nici puterile, nici inaltimea, nici adancul si nici o alta faptura nu va putea sa ne desparta de dragostea lui Dumnezeu, cea intru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Rom. 8, 35-39); 4) Vie si 
lucratoare, adica sa patrunda cu adevarat cugetul si voia crestinului si sa se arate prin fapte de binefacere fata de cei din jurul sau. Citim in Sfanta Scriptura: “Sa nu iubim cu vorba, numai din gura, ci cu 
fapta si cu adevarul” (I Ioan 3, 18); si “De Ma iubiti, paziti poruncile Mele” (Ioan 14, 15) - spune Mantuitorul. Inzestrata cu astfel de insusiri, de buna seama, dragostea produce roadele cele mai de pret 
pentru sufletul si viata credinciosului. 
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