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         Biserica Ortodoxă prăznuieşte la 19 ianuarie Botezul Domnului nostru Iisus Hristos! 

Numită teologic şi Epifania, Teofania sau Arătarea Domnului, sărbătoarea ne aminteşte de 
momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a venit la râul Iordan şi a fost 
botezat de Sfântul Ioan Botezătorul.În acel moment s-a auzit din cer glasul lui Dumnezeu-
Tatăl, care a mărturisit despre Hristos că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, iar Duhul 
Sfânt s-a pogorât peste El în chipul unui porumbel. Totodată şi Sfântul Ioan Botezătorul a 
mărturisit despre Iisus că este Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. 
Astfel, din acel moment, Iisus se arată lumii ca fiind Mesia, Mântuitorul, cel profeţit şi 
aşteptat de către poporul Israel.Primele menţiuni despre această sărbătoare apar înainte 
de secolul 3, iar atestarea documentară s-a făcut de către Clement Alexandrinul, în 
lucrarea Stromata întâi, dar şi în Constituţiile Apostolice, unde Boboteaza este 
menţionată alături de Naşterea şi Învierea Domnului. Marii cuvântători ai secolelor 4-5 ne-
au lăsat predici celebre la Bobotează, iar pe la anul 400 sărbătoarea era ţinută cu mare 
fast, în această zi fiind interzise reprezentaţiile artistice. Mai târziu, Biserica obişnuia ca 
botezul catehumenilor să se facă în ziua de bobotează, fapt ce a atribuit sărbătorii şi 

denumirea de luminare sau sărbătoarea luminilor. Rânduiala bisericească prevede ca astăzi preoţii să meargă pe malul unei ape şi să oficieze 
slujba sfinţirii mari a apei, iar credincioşii pot folosi agheasma mare până la Odovania Praznicului de pe 14 ianuarie.Totodată, pentru a sublinia 
prezenţa Sfintei Treimi în apa Iordanului, preoţii aruncă, după slujbă, trei cruci în 
apă.Odovania Praznicului va fi pe 27 ianuarie, dată inclusiv până la care credincioşii pot lua 
agheasmă mare dimineaţa, pe nemâncate. 

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

Sfântul 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. 

 

 

Iran: Pastorul condamnat la moarte refuză să renunţe la credinţă în schimbul libertăţii 

Într-o nouă violare a libertăţii religioase, Iranul a cerut din nou pastorului creştin Youcef 
Nadarkhani, întemniţat pentru credinţa sa, să renunţe la creştinism şi să îl accepte pe Mohamed 
ca salvator al său în schimbul libertăţii. Agenţia de ştiri creştine internaţionale "BosNewsLife" şi 
organizaţia “Christian Solidarity Worldwide” (Solidaritatea Creştină Internaţională) au 
confirmat refuzul pastorului creştin de a renunţa la credinţa în Hristos, în schimbul 
libertăţii.“Ultimele încercări de a pune presiune pe pastorul Youssef să-l recunoască pe 
Mohamed ca mesager al lui Dumnezeu violează Constituţia Iranului şi toate principiile legilor 
internaţionale, pe care Iranul este obligat să le respecte” a spus Tiffany Barrans, director 
international la "Centrul American pentru Lege şi Justiţie" pentru portalul “Christian 

Post”.Nadarkhani, pastor evanghelist, este în închisoare din octombrie 2009.  
El a fost arestat pentru protestele sale împotriva impunerii studierii islamului în şcoli. 
Acuzaţiile sale pentru care a fost condamnat la moarte au fost apostazie şi încercarea de a 

evangheliza pe musulmani. Iranul a primit 
multe reacţii critice din partea organizaţiilor 
umanitare şi a guvernelor pentru violarea 
legilor fundamantale ale umanităţii. Oficialii 
iranieni au trimis cazul la Ayatollahul Ali 
Khamenei pentru o decizie finală, care este 
aşteptată acum. 
Secretarul de Stat al Statelor Unite Hillary 
Clinton, Uniunea Europeană, 89 de membrii ai 
Congresului USA, Franaţa, Marea Britanie şi 
Mexicul au condamant Iranul pentru această 
condamnare la moarte. 

Populaţia României scade 
alarmant 

Românii şi-au pierdut încrederea în 
economie şi în viitorul pe care îl pot avea 
în România, fenomen confirmat de 
statistici: anul trecut au fost înregistrate 
doar 105 mii de căsătorii, aproape 
jumătate faţă de numărul căsătoriilor 
înregistrate în 2007. 
Specialiştii spun că scăderea este una 
"şocantă din punct de vedere 
demografic", o asemenea evoluţie 
abruptă în numai patru ani nemaifiind 
întâlnită până acum. În total, în 2011 au 
fost consemnate circa 105 mii de 
căsătorii, faţă de 189 de mii în 2007, un 
de vârf după Revoluţie din acest punct de 
vedere. În ceea ce priveşte numărul de 
nou-născuţi, statisticile consemnează 
aproximativ 195 de mii de naşteri în 
2011, faţă de circa 222 de mii în 2008 şi 
314 mii de copii în 1990. 

 
O consecinţă a impactului pe care l-au 
avut măsurile de austeritate 
 
În opinia profesorului Vasile Gheţău, 
directorul Centrului de Cercetări Demografice 

"Vladimir Trebici" al Academiei Române, 
încă din a doua parte a anului 2010 s-a 
observat o reducere a numărului de 
căsătorii, o consecinţă clară a impactului 
pe care l-au avut măsurile de austeritate. 
"Amânarea momentului căsătoriei se 
datorează prudenţei crescute a tinerilor 
şi va conduce, automat, şi la o reducere 
a numărului de nou-născuţi pentru o 
perioadă de 10-12 luni. Dar chiar şi în 
acest context, în România există 5-6 
căsătorii la mia de locuitori, faţă de 3 la 
mie, cât este media europeană", spune 
Vasile Gheţău.  

Potrivit specialiştilor, numărul de 
căsătorii şi al copiilor nou-născuţi este 
indicatorul cel mai important al 
încrederii românilor în viitor şi în 
România, influenţând, pe lângă aspectele 
demografice, achiziţiile de locuinţe, de 
mobilă, de produse de folosinţă 
îndelungată, de automobile şi de credite.  
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Opinia publică prigoneşte cu hotărâre tot ce e creştinesc 
(cuvânt în Duminica de după Botezul Domnului) 

Data trecuta v-am vorbit despre cat de rau au 
intampinat unii la noi Anul nou. Dupa aceea aud ca 
multora nu li s-a parut ca asa ar sta lucrurile, iar unii 
comenteaza: “Ce sa mai vorbesti impotriva a ceea ce 
este in obicei? Nu mai faci nimic, oricat ai mustra sau 
felicita”. Despre primul fapt, adica faptul ca unora nu 
li s-a parut, fiecare face cum vrea, insa adevarul 
trebuie spus si ceea ce este nedrept trebuie indreptat. 
Iar cel de-al doilea il propun judecatii voastre: oare 
este adevarat ca daca a patruns un obicei rau nu avem 
temeiuri pentru a ne inarma impotriva lui? Ca nu mai 
putem face nimic? Ca nu putem birui, de vreme ce 
duhul societatii este acesta sau cerinta societatii este 
aceasta? 
Mi s-a parut ca aceasta este o idee foarte ciudata. 
Reiese ca daca a patruns un obicei rau, nu trebuie sa 
ne mai atingem de el: n-are decat sa se intareasca si 

sa atraga un numar tot mai mare de crestini, pana ce va pune stapanire pe toti. Va patrunde 
un alt obicei rau, nici de acela sa nu ne atingem; vine un al treilea, nici de el sa nu ne 
atingem. Ce inseamna asta?! Societatea crestina este, oare, un fel de groapa pe care o putem 
umple cu orice?! Si in felul acesta ne napadesc toate aiurelile, asa incat in cele din urma nici 
nu mai poti sa iti dai seama daca societatea este crestina sau te miri ce… 
Nu, nu este asa. Ca orice societate, si societatea crestina are duhul sau propriu, principiile sale 
proprii, propriile sale reguli, care trebuie sa slujeasca drept masura a relatiilor reciproce 
dintre membrii ei si a relatiilor tuturor acestora cu cei din afara.  
Ea nu poate si nu trebuie sa primeasca nimic potrivnic duhului sau si regulilor sale fara sa se 
injoseasca singura si sa se faca singura de rusine. Asemenea reguli si obiceiuri proaste nu se 
pot vari in ea atata timp cat ea se cunoaste bine pe sine insasi si intelege bine ce ii este 
propriu si ce nu-i este. Ma rog, sa zicem ca din nebagare de seama se poate strecura ceva de 
felul acesta, insa indata ce arati ca lucrul cutare si cutare nu se potriveste crestinilor, toti 
crestinii sinceri, care au ingaduit anumite lucruri fara sa le cerceteze cu de-amanuntul, le vor 
parasi cu dispret, fara intarziere, ca pe ceva care Il jigneste pe Hristos Domnul, pe care ei il 
iubesc si este injositor pentru numele de crestin, care pentru ei e pretios. In aceasta nadejde 
m-am si adresat voua cu un cuvant de mustrare, fiind incredintat ca toti crestinii de buna 
credinta si cu coloana vertebrala nu vor pune la spate cuvintele adevarului. Atunci cand vorbim 
nu va poruncim, doar, nu va silim la nimic, ci descoperim constiintelor voastre voia lui 
Dumnezeu cea buna, placuta si sfanta. Si oricine este de la Dumnezeu ne asculta. Cel care este 
de partea lui Dumnezeu iubeste tot ce este dumnezeiesc, care isi pleaca auzul catre 
indemnurile potrivite cuvantului lui Dumnezeu, acela, bineinteles, isi va misca voia si pofta 
spre implinirea povetelor bune. Asadar, totul sta in vointa. Nu vrei, sigur ca nu faci nimic. 
Dumnezeu Insusi nu sileste libera alegere omeneasca, ci propune totul vointei ei. Insa cum 
spune? Daca veti intra si Ma veti asculta, bunatatile pamantului veti manca; iar daca nu veti vrea si nu 

Ma vei asculta, sabia va va manca (Is. 1, 19-20). Traiesti cum doresti, cine te tine legat? Insa ia 
seama si la urmari, si la roadele vietii pe care o vei alege si fii gata sa le intampini.  
Din acest punct de vedere, adica in privinta dispozitiilor sufletesti, daca te vei uita la toate 
vointele, vor iesi la iveala, bineinteles, o seama de suflete invartosate in obiceiuri lumesti. 
Acestora ce sa le mai spui? I-a zis Dumnezeu lui Moisi: Loveste cu toiagul in piatra. Moisi a lovit 
si a curs apa. Iar in aceste suflete daca Dumnezeu Insusi va lovi cu cuvantul Sau si sabia acestui 
cuvant va sari din ele intr-o parte, cu un zanganit dureros. Acestea trebuie lasate sortii lor. 
Sunt, insa, si suflete neputincioase, sovaitoare, care si de fagaduintele crestinesti se tem sa se 
lipseasca, si sa se lase de obiceiurile trupesti nu gasesc putere. Catre unii ca acestia este 
nevoie de cuvant si cuvantul nu va ramane neroditor in ei.Ei zic de obicei: “Am vrea, dar sunt 
multe piedici; asa s-au impletit imprejurarile, ca ne e greu sa ne lasam”.Greu… Mie mi-e insa 
greu sa inteleg de ce e asa de greu. Greu e sa faci ceva, iar sa nu faci – unde-i greutatea? Greu 
e sa implinesti obiceiurile lumesti si acestea chiar ca sunt grele, iar a te lepada de ele nu este 
nicio greutate. Doar un cuvant sa zici si sezi linistit. De pilda, in noaptea despre care era 
vorba, cata osteneala si cate batai de cap au fost in casele unde s-a adunat lume si la 
persoanele la care s-a adunat – si asta vreme de doua sau de trei zile! Iar cei care s-au lepadat 
de obiceiul cu pricina s-au desfatat de odihna trupeasca si de pace sufleteasca. La fel si cu 
ceea ce a fost in unele case in noaptea noului An, dinspre 1 spre 2 – cat deranj si cate griji! Am 
in vedere ca unii s-au impopotonat ca la carnaval si toata noaptea au alergat pe la casele 
oamenilor, iar altii au facut pregatiri pentru aceasta si le-au deschis casele. Aceasta este 
culmea nechibzuintei si a necuviintei! Si ce greutate era sa preintampinati una ca aceasta? Tu 
nu te impopotona ca la carnaval, iar tu nu fa pregatiri ca sa primesti. Doar nu te sileste 
nimeni.Veti spune: “Noi nu vorbim despre osteneala aceasta, pe care o cer obiceiurile lumesti, 
ci despre faptul ca ne este greu sa renuntam, ne este greu sa incalcam obiceiul. Daca 
renuntam, ce-o sa zica lumea?” 
Dar trebuie, fratilor, sa dovediti si putina barbatie. Fara taria aceasta a duhului, fara a fi gata 
sa va luati la lupta cu orice piedica intalniti in calea implinirii hotararilor celor bune, nu veti 

putea avea nicio reusita. Asta ar insemna sa va dati 
robi imprejurarilor si sa alergati incotro va trag ele. 
Nu! Ci trebuie sa va insufletiti si, odata ce v-ati dat 
seama care sunt cerintele crestinismului, sa 
renuntati cu barbatie la tot ce nu se potriveste cu 
el. In primele timpuri ale crestinismului, cand el era 
inca in curs de raspandire, crestinii trebuiau sa 
renunte nu la te miri ce obiceiuri, cum este cazul la 
noi, ci sa se lepede cu hotarare de tot, pentru ca 
toate obiceiurile paganesti erau patrunse de duhul 
paganismului, care este potrivnic Duhului lui 
Hristos. Totusi, in pofida acestui fapt, ei nu stateau 
pe ganduri si nu sovaiau, ci indata ce gustau cat de 
bun este Domnul, rupeau dintr-o lovitura toate 
legaturile cu cele dinainte si intrau intr-o noua 
oranduiala de viata. Si hotarand aceasta la inceput, 
nu isi mai calcau nicicand hotararea. Erau 
defaimati, prigoniti, chinuiti, dar stateau necliniti 
intr-ale lor. Nu voiau nicidecum sa se incline iarasi 
spre cele ce sunt potrivnice Domnului Iisus, pe Care 
ei Il iubeau. Iata model pentru voi, ca sa-l urmati 
totdeauna! 
Ca odata ce v-ati dat seama ce nu se potriveste cu 
Duhul lui Hristos, sa renuntati scurt la ele. Lumea 
n-are decat sa zica ce vrea. O sa va tiranizeze gurile 
rele. N-au decat: indurand asta cu rabdare si 
neclintire, va veti face partasi nevointei 
mucenicesti ale celor dintai crestini. Atunci, tirani 
ai crestinilor erau imparatii sa capeteniile, pe cand 
acum postul acesta e ocupat de opinia publica… Si 
cine nu stie oare cat de bine isi face aceasta 
datoria? Opinia publica de acum prigoneste cu 
hotarare tot ce e crestinesc. Si indata ce incepe 
cineva sa aiba ravna pentru lucrurile dumnezeiesti, 
ea se ridica impotriva lui si cu limba si cu fapta. 
Lucrul acesta nu e ascuns de noi, si voi il 
cunoasteti. Trebuie sa pricepeti, insa, ce reprezinta 
aceasta opinie si sa va insufletiti cu barbatie 
impotriva ei, stiind ca ea nu este corecta, nu e 
statornica, nu-i de nadejde, ca e vremelnica si ca 
exista si o alta opinie, formata in cercul smeritilor 
robi ai lui Dumnezeu, care circula lin si fara zarva 
printre ei, care se ridica la cer, si acolo este primita 
de toti cei care au placut lui Dumnezeu si este 
pecetluita de Insusi Domnul nostru.  
Amandoua aceste opinii vor sta candva – una 
impotriva celeilalte – inaintea intregii fapturi. Si noi 
stim dinainte ca opinia lumii pacatoase nu va sta in 
picioare la judecata, pe cand opinia robilor lui 
Dumnezeu se va indreptati si se va arata biruitoare. 
Aceasta tinand in cuget, fratilor, sa va imbarbatati 
si sa se intareasca inima voastra. Nu va lasati prada 
fricii si sovaielii, gandindu-va la ce va spune lumea 
cand veti lua hotararea cea buna de a renunta la 
obiceiurile lumesti, ce sunt patrunse de duhul 
paganesc si potrivnice Duhului lui Hristos.  
Spun asta avand in vedere nu doar ce s-a facut la 
noi de Anul nou, ci toate obiceiurile proaste, 
indeobste, atat in straturile de sus, cat si din cele 
de jos ale societatii. Nu le mai amintesc acum, insa 
cand va fi nevoie nu voi tacea. 
 Unora doar sa le zici, si vor inceta; altii poate ca nu 
inceteaza deodata, ci se mai lupta, dar tot vor 
inceta. Tocmai din aceasta pricina nu trebuie sa las 
nemustrate obiceiurile voastre rele, pentru ca altfel 
cine stie unde puteti ajunge? Asa ca rabdati-ne, 
daca din dragoste de voi rostim cateodata si cuvant 
de mustrare.  
                       Sfantul Teofan Zavoratul – “Predici” 

 

Cum să ne rugăm pentru aproape ?  
Temelia rugăciunii 
pentru aproapele trebuie 
să fie dragostea faţă de 
acesta. Oricine iubeşte, 
se îngrijeşte de cel pe 
care îl iubeşte, şi în 
această grijă rugăciunea 
este un lucru de căpătâi. 
Însă, de prea multe ori, 
noi nu ne rugăm pentru 
aproapele tocmai pentru 
că nu iubim, fără să 
recunoaştem acest lucru. 
Mai mult, credem că 
iubim, dar, de fapt, ne 
raportăm mai mult în 
chip "comercial" la cei 
din jur, adică ne 

raportăm pozitiv la aceştia doar dacă simţim acelaşi lucru şi din partea lor. Este atitudinea 
despre care Hristos atenţiona în Predica de pe Munte: "Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce 
răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi bine celor 
ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru; şi dacă daţi 
împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii 
dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai" (Lc. 6, 32-34). 
Însă acestă atitudine nu va naşte niciodată rugăciunea pentru aproapele. Dragostea înseamnă, 
în primul rând, dezinteres: îi iubim pe ceilalţi pentru ceea ce sunt, adică ca fraţi ai noştri şi fii 
ai lui Dumnezeu. Ca să te rogi pentru aproapele, trebuie să vezi în orice om chipul lui 
Dumnezeu.  
De obicei, noi ne rugăm pentru cei dragi, vii sau morţi, şi mai puţin pentru cei din jurul nostru 
care au nevoie, şi aproape niciodată pentru cei ce ne fac rău. Biserica ne învaţă, însă, să ne 

rugăm pentru întreaga lume: "Doamne mântuieşte-
ne pe noi şi lumea Ta". Prin "lume" înţelegându-se 
întreaga creaţie a lui Dumnezeu. Aşadar, pe măsură 
ce înţelegem ce e iubirea şi începem să iubim, 
începem să ne rugăm pentru ceilalţi. Pe măsură ce 
suntem mai aproape de Dumnezeu care este iubire, 
în chip automat devenim mai iubitori faţă de semeni 
şi începem a ne ruga pentru ei, până la măsura de a 
ne ruga pentru toţi oamenii. 
În acest sens, Avva Dorotei foloseşte imaginea 
centrului (care îl reprezintă pe Dumnezeu) şi a 
razelor (care reprezintă traseul oamenilor către 
Creatorul lor): cu cât cineva se apropie de centru 
(Dumnezeu), cu atât, în mod inevitabil, se apropie 
şi de ceilalţi oameni (celelalte raze). Într-o altă 
ordine de idei, rugăciunea, ca, şi alte practici sau 
virtuţi creştine, poate atinge o culme atât ca 
intensitate, cât şi ca deschidere, numai ca dar al lui 
Dumnezeu care se dă celor care se străduiesc şi 
doresc să se roage. Părinţii Bisericii vorbesc despre 
"rugăciunea curată" sau "neîmprăştiată" care este un 
dar al Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel vorbeşte 
despre Duhul Sfânt care, prezent în omul credincios, 
se roagă şi strigă: "Ava Părinte!" (Gal. 4, 6). Aşadar, 
cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu iubim, şi 
cu cât iubim, ne umplem de Duhul Sfânt, şi cu cât 
ne umplem de Duhul Sfânt, ne rugăm pentru 
ceilalţi. Dar pentru că nu ştim cum să o facem, 
Însuşi Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu "suspine 
negrăite" (Rom. 8, 26) pentru întreaga făptură. 

 
 
 

 

Studiu global: Tot mai 
multe femei mor în timpul 

avortului 
Numărul avorturilor periculoase este în 
creştere globală, după ce declinul în 
rata avorturilor din anii 1990 a început 
să piardă viteză, conform unei analize 
întreprinse de Institutul Guttmacher 
din Statele Unite, care a studiat acest 
trend comparativ cu raporturi globale 
făcute în 1995 şi 2003. Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii defineşte avortul 
periculos ca terminarea sarcinii cu 
ajutorul unei persoane neautorizate, 
sau într-un mediu care nu se ridică la 
standardele medicale minime. 
Jumătate din avorturi (49% - cu 5 
procente mai mult ca în 1995) sunt 
acum periculoase. Ele sunt făcute de 
persoane necalificate, în medii 
nesanitare, şi rezultă în infecţii, 
hemoragii şi chiar moarte. Aproape 
toate avorturile făcute în Africa (97%) 
şi în America Latină (95%) sunt 
periculoase, iar în Asia procentul este 
de 40 la sută. 
Interzicerea avortului nu reduce 
numărul femeilor care recurg la 
această metodă, spune raportul. 
Dimpotrivă, rata avorturilor, și mai ales 
a avorturilor periculoase, este mai 
mare în regiunile în care procedura 
este ilegală. 29 de femei dintr-o mie 
recurg la această metodă în Africa, 32 
la mie în America Latină, în timp ce în 
Europa de Vest doar 12 femei dintr-o 
mie au recurs la avort, şi 19 la mie în 
America de Nord. Dr. Gilda Sedgh şi 
colegii ei au scris în raport că o cauză 
pentru aceste numere îngrijorătoare 
este existența unei cereri mari pentru 
metode contraceptive, care rămâne 
neacoperită. Rata avortului a încetat 
să mai scadă după ce numărul 
contraceptivelor oferite prin 
programele de planificare familială a 
început să scadă. 
„Centrele de planificare familială nu 
reuşesc să ţină pasul cu populaţia care 
este în creştere şi cu femeile sau 
cuplurile care îşi doresc o familie mai 
mică", spune Sedgh. Aproape 215 
millioane de femei îşi dorec 

contraceptive, dar nu le primesc. 
O altă piedică este rezistenţa culturală 
şi religioasă care face din avort un 
subiect tabu, ce nu poate fi discutat 
aşa cum se cuvine, crede Richard 
Horton, redactor-şef al jurnalului 
medical The Lancet, care a publicat 
studiul Institutului Guttmacher. 
Această rezistență este dificil de 
înțeles în contextul în care 
complicațiile din timpul avortului sunt 
responsabile pentru 13 la sută din 
decesele maternale, iar reducerea 
acestui procent este o ţintă majoră, la 
nivel global. 
„Reprezentanţi americani au venit la 
mine şi mi-au cerut să scot cuvântul 
'avort' din forma nepublicată a 
materilaului," a spus Horton. 
„Chir şi sub administraţia Obama este 
imposibil să deschizi o discuţie despre 
avort în agenţii şi comisii 
internaţionale. Această stigamtizare, 
această cenzură este de vină pentru 
distorsionarea priorităţilor sănătăţii 
femeii din ziua de azi", a mai adăugat 
el.Eşescul recunoaşterii şi prevenirii 
cauzelor şi consecinţelor avorturilor 
periculoase, afectează cel mai mult 
femeile sărace, deoarece cel mai mare 
număr de decese maternale datorat 
avorturilor, provine din ţările în curs 
de dezvoltare. 
În plus, 5 milioane de femei pe an sunt 
tratate pentru complicaţii grave în 
urma procedurilor de avort 
neprofesional, lucru care are efecte pe 
termen lung,cum ar fi infertilitatea. 
Avorturile periculoase pun securitatea 
întregii familii în pericol, atunci când 
mamele mor. 
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