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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. 

Saptămâna   Albă 
Incepand cu 20 februarie, ortodocsii intra in "Saptamana Alba sau a 
branzei". In aceasta saptamana nu se mai consuma carne, iar in 
zilele de miercuri si vineri se face dezlegare la oua, lapte, branza si 
peste. In calendarele bisericesti, pentru aceste zile apare 
mentiunea "harti", un termen popular care desemneaza zilele de 
dezlegare a postului. 
Miercuri, 22 februarie, se rosteste pentru prima data in perioada 
Triodului, rugaciunea Sfantului Efrem Sirul - "Doamne si Stapanul 
vietii mele", rugaciune care inceteaza in miercurea din Saptamana 
Mare. In zilele de miercuri si vineri din "Saptamana Alba" nu se 
savarseste Sfanta Liturghie, cele doua zile sunt aliturgice. 
In Sambata lasatului sec de branza, Biserica ii pomeneste pe toti 
barbatii si femeile care au fost "luminati prin postire". Aceasta zi 
este numita "a ascetilor". Biserica ii aseaza ca modele, calauzitori 
pentru parcurgerea postului si a pocaintei: 
"Veniti toti credinciosii sa laudam cetele cuviosilor parinti: pe 
Antonie capetenia, pe luminatul Eftimie, pe fiecare deosebit si pe 

toti impreuna si vietile acestora ca un alt Rai al desfatarii cu gandul 
socotindu-le …".   Duminica, 26 februarie, exista randuiala de a se 
cere iertare. Este cunoscuta sub denumirea de "Duminica Iertarii". 
Asadar, prima incercare de iesi biruitori din lupta cu pacatul este 
iertarea, reintoarcerea la iubire. Este dureros ca aceasta slujba 
unica lipseste din multe biserici. Faptul ca e intalnita mai mult in 
manastiri, denota despartirea noastra de duhul Bisericii. Aceste 
randuieli sunt trepte spre a deschide inima catre "o alta lume". Din 
cauza pacatului, omul a pierdut puterea de a pasi in mod natural 
catre Dumnezeu. Si prin aceste randuieli, Biserica ne poarta incet 
catre unirea cu Dumnezeu. 
Mai sunt cateva zile pana la intrarea in Postul Sfintelor Pasti. Sa nu 
ne abatem de la el. Acest post este ajutorul pe care ni-l daruieste 
Biserica spre a pune capat "celor vechi" si a intra intru "cele noi". 
Indiferent cat de grele sunt conditiile in care traim si cat de mari 
sunt obstacolele ridicate de cei din jurul nostru, nimic nu trebuie sa 
ne opreasca de a lua in serios Postului Sfintelor Pasti. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Predică la Duminica lăsatului sec de brânză 

...Izgonirii lui Adam din Rai  
Cît de frumos sună cuvîntul iertatre. Cîtă pace şi linişte aduce în 
sufletul nostru acest cuvînt. Cît de bine şi cît de uşor trăieşti cînd 
eşti împăcat cu toţi. Hristos este pacea noastră care a împăcat pe 
om cu Dumnezeu, cu Îngerii, a spart zidul păcatului, a gonit mînia 
din neamul omenesc. De aceea porunceşte oamenilor să ierte 
greşelile unua altuia. Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul! 
Evanghelia de astazi ne învaţă să iertăm, să postim şi să ne rugăm, 
atât pentru noi cât şi pentru aproapele nostru. „Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blestemă pe voi, faceţi bine celor 
ce vă urăsc pe voi, şi vă rugaţi pentru cei ce vă supăra şi vă gonesc 
pe voi". (Mat.V.44). Sfântul Apostol Petru l-a întrebat pe Iisus: „De 
câte ori va greşi mie fratele meu, şi voi ierta lui? Au doară până de 
şapte ori?". Şi Iisus i-a răspuns: "Nu-ţi zic ţie pînă de şapte ori, ci 
pînă de şaptezeci de ori cîte şapte". (Mat.XVIII. 21, 22). Aceasta este 
adevărata dragoste creştină, de aceea Mîntuitorul pune mare 
accent pe iertare în Rugăciunea Domnească „Tatăl Nostru". 
Greşeala unui om faţă de alt om este mică în comparaţie cu păcatul 
omului faţă de Dumnezeu. De aceea iertarea omului se câştigă uşor, 
iar pentru iertarea lui Dumnezeu, trebuie să străduieşti foarte mult 
pe tărâmul duhovnicesc. Învăţătura Evangheliei are la bază modul 
corect de trăire sufletească. Ori iertarea, rugăciunea şi postul îl 
uneşte pe om cu Dumnezeu. Cel ce se roagă şi posteşte de văzul 
oamenilor nu va avea plată de la Dumnezeu. Avem atâtea exemple 
în Vechiul şi Noul Testament, drept pilde de trăire duhovnicească. 
Astfel Moise, Ilie, Samuil, Daniel, Simeon şi Proorociţa Ana, sunt 
doar cîţiva dintre Drepţii Vechiului Testament, iar cea mai 
impunătoare pildă de post şi rugăciune este legătura Vechiului 
Testament cu Noul, Sfîntul Ioan Botezătorul. Însuşi Mîntuitorul a 
postit patruzeci de zile şi nopţi rugîndu-se Tatălui Ceresc, atît 
pentru El cît şi pentru întreaga lume, chiar şi pentru vrăjmaşii lui. 
Oare ce exemplu ne mai trebuie să ne încredinţăm că toate 
personajele Biblice pentru a se apropia de Dumnezeu au trecut 
prin această practică spiritulă. Trebuie să ieşim din întuneric la 
Lumină, pentru că legea a fost dată prin Moise, iar darul şi adevăurl 

au venit prin Iisus Hristos. Însă-şi Mesia ne 
arată că postul şi rugăciunea este de mare 
folos pentru sufletul nostru. „Au adus 
înaintea Lui, un om oarecare, pe fiul său, care 
avea duh mut şi surd, şi după ce l-a tămăduit 
pe el, L-au întrebat pe Hristos Ucenicii Săi: De 
ce noi nu am putut scoate acest duh? Iar El l-
ea zis lor: Acest neam de diavoli poate fi 
izgonit doar cu rugăciune şi cu post" (Mr. IX, 
19). Iisus nu a venit să strice legea şi 
Proorocii, ci s-o împlinească. Astfel că 
apostolii posteau, urmând învăţătura 
Mântuitorului (XIII, 2,3). Vedeţi cît de bogată 
este în exemple Sfînta Scriptură, cît de 
minunată este viaţa Drepţilor şi Sfinţilor, iar 
noua nu ne rămîne decît să marturisim 
credinţa şi să le urmăm faptele. Pentru aceea, în toată vremea şi de 
folos este postul, precum zice marele Vasili, iar mai vîrtos într-
aceste zile ale Postului Mare, ni se cade să ne gătim şi să ne 
curăţim, spre primirea Sfintei Împărtăşanii şi spre a vedea 
mîntuitoarea zi a Învierii Domnnului nostru Iisus Hristos, 
omorîndu-ne şi noi trupurile cu postul şi privind la muncile şi la 
cumplita moartea Sa, dînd zeciuială din tot anul, cîte o zi din zece 
zile, după adeverinţa lui Pavel Apostolul ce zice, la cartea către 
Romani (VIII, 17): „Că de vom răbda cu Dînsul, adică cu Hristos, cu 
dînsul ne vom şi proslăvi".  Ce folos că ne numim creştini numai cu 
numele, dacă lucruri creştineşti nu facem? Care e sensul să credem 
în Hristos, dacă nu urmăm poruncilor Lui? „Nu tot cel ce-mi zice 
mie Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor, ci tot cel ce 
face voia Părintelui Meu care este în Ceruri"(Mat.VII,21). Omul se 
îndreaptă nu numai prin credinţă, ci şi prin fapte bune. Aşa cum 
trupul fără suflet mort este, tot aşa, omule, credinţa fără fapte 
bune, moartă este. Dacă dorim Împărăţia Cerulrilor, trebuie să 
umblăm pe calea cea strâmtă, să intrăm prin poarta smereniei, 

postului, rugăciunii, faptelor bune şi a răbdării. Cel ce doreşte să 
trăiască în cer, acolo să-şi mute avuţia, iar cel ce-şi face comori pe 
pămînt, zice Iisus: „Şi-au primit răsplata lor". Avem în mijlocul 
nostru mulţi săraci, nevoiaşi, copii orfani, bolnavi, oameni în 
penitenciare, bătrîni rămaşi singuri, să le întindem scumpii mei 
fiecăruia, după putinţa noastră, o mînă de ajutor, mai cu seamă în 
perioada Postului Mare. Ajutînd aceste categorii de nevoiaşi, vom 
sluji însuşi lui Hristos. Făcînd o mică faptă bună, aducem o mare 
bucurie celor ce aşteaptă mîngîierea. Trebuie să conştientizăm că 
bogăţia ni se dăruieşte nouă prin mila Domnului, ca prin mîna 
noastră să treacă şi la cei mai trişti ca noi. Să nu uităm niciodată, 
că-n orice situaţie grea ne-am afla, există oameni cu o situaţie mult 
mai grea decît a noastră. 
 
Doresc tuturor post uşor şi binecuvîntare de la Dumnezeu, 
ajutor în toate, de la Domnul pace şi linişte sufletească, răbdare 
şi mîntuire.  Dumnezeu să ne ajute pe toţi. Amin. 
      Părintele  Sergiu  Popescu. 

 
 
 

 

 

 
 

Duminica iertării şi începutul Postului Mare 
Astăzi este Duminica iertării. Ce înseamnă de fapt Duminica 
iertării? Din păcate, această tradiţie creştin-ortodoxă se mai 
păstrează în România doar în cadrul mănăstirilor. În Grecia de 
pildă, această tradiţie este păstrată şi de credincioşi. Ea constă în 
faptul că, după Sfînta Liturghie, creştinii ortodocşi ce au participat 
la ea, îşi cer iertare unii de la alţii şi se îmbrăţişează. De asemenea, 
creştinii merg şi acasă la cei care nu au putut veni la Sfînta 
Liturghie şi îşi cer iertare. De aceea, pentru a reînvia această 
tradiţie şi printre noi, vă cer să mă iertaţi dragilor şi o rog pe Sfînta 
Treime să ne dăruiască un post bun, cu folos duhovnicesc!  
Mai jos am postat cîteva lucruri folositoare la acest început de post:  
1. Folosul postului – sfântul Ioan Gură de Aur 
Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără 
tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, trebuie să primim 
postul cu bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu este 
înfricoşător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaţilor, 
mult poate face postul, mai ales când este însoţit de sora sa bună, 
care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: Acest neam de 
demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post (Mat. 17, 21).  
Aşadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe vrăşmaşii 
mântuirii noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne temem de el. 
Trebuie mai degrabă să ne temem de mâncarea multă, mai ales 
atunci când este însoţită de beţie, pentru că ea ne supune patimilor, 
în vreme ce postul, dimpotrivă, ne scapă de patimi şi ne dăruieşte 
libertatea duhovnicească. De ce dovadă a binefacerilor postului mai 
avem nevoie, atunci când ştim că el luptă împotriva diavolului şi ne 
izbăveşte de robia păcatului? Nu numai călugării cu viaţă 
îngerească sunt însoţiţi de puterea postului, dar şi unii mireni, care 
zboară pe aripile lui până la înălţimile cugetării sfinte. Vă amintesc 
că cei doi mari prooroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie, cu 
toate că aveau mare îndrăzneală la Dumnezeu, prin virtuţile lor, 
posteau adesea, iar postul îi apropia de Dumnezeu.  

Chiar şi cu mult înainte de ei, la 
începuturile creaţiei, atunci 
când Dumnezeu l-a plăsmuit pe 
om, i-a dat deîndată porunca să 
postească. Dacă Adam împlinea 
această poruncă, avea să se 
mântuiască. Din toţi pomii din 
rai poţi să mănânci, iar din 
pomul cunoştinţei binelui şi 
răului să nu mănânci, căci, în 
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit! (Facerea 2, 16-17). 
Aceasta nu era alta decât porunca de a posti. Dacă şi în Paradis era 
nevoie de post, cu atât mai mult este nevoie în afara sa. Dacă 
înainte ca omul să fie rănit sufleteşte, postul era pentru el 
medicament, cu atât mai mult este medicament acum, când sufletul 
său este rănit de păcat. Dacă înainte să înceapă războiul poftelor, 
era absolută nevoie de post, cu atât mai multă nevoie este acum, 
când suntem în război cu diavolul. Dacă Adam se supunea acestei 
porunci, nu ar mai fi auzit cuvintele: pământ eşti şi în pământ te vei 
întoarce (Facerea 3, 19). Pentru că Adam nu s-a supus, au urmat 
moartea, grijile, suferinţele şi o viaţă mai grea decât orice moarte. 
Vedeţi cum Dumnezeu Se supără atunci când postul este 
dispreţuit? Şi nu puteţi să vă închipuiţi cât Se bucură El când ţinem 
post. Moartea a intrat în om pentru că a nesocotit postul şi este 
scoasă din el prin post. Astfel s-a întâmplat şi cu ninivitenii.Şi a fost 
cuvântul Domnului către Iona, fiul lui Amitai, zicând: „Scoală-te şi 
du-te în cetatea cea mare a Ninivei şi propovăduieşte acolo, căci 
fărădelegile lor au ajuns până în fata Mea!” (Iona 1, 1-2). După mai 
multe peripeţii (Iona 1, 3-2, 11), Iona s-a dus la niniviteni şi le-a 
spus că cetatea lor urma să fie distrusă: Patruzeci de zile mai sunt, 
şi Ninive va fi distrusă! (Iona 3, 4). Când au auzit aceste cuvinte, 
oamenii din Ninive nu s-au arătat dispreţuitori şi indiferenţi.  

 
 

 
 

 
 
 

 

Rugaciune care se 
citeste in  post 

Dumnezeul nostru, nadejdea 
tuturor marginilor pamantului 
si a celor ce sunt pe mare 
departe, Cel ce mai inainte ai 
tocmit, prin Legea Ta cea Veche 
si cea Noua, aceste zile de post, 
la care ne-ai invrednicit sa 
ajungem acum, pe Tine Te 
laudam si Tie ne rugam: 
intareste-ne cu puterea Ta, ca 
sa ne nevoim intru ele cu 

sarguinta, spre marirea numelui Tau celui sfant si spre iertarea 
pacatelor noastre, spre omorarea patimilor si biruinta asupra 
pacatului,- ca impreuna cu Tine rastignindu-ne si ingropandu-ne, 
sa ne ridicam din faptele cele moarte si sa petrecem cu buna 
placere inaintea Ta intru toate zilele vietii noastre. Ca Tie se 
cuvine a ne milui si a ne mantui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, si 
Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau 
Parinte, si Preasfantului si bunului si de viata facatorului Tau 
Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

Rugaciune la necazuri si suparari 
Doamne, viforul necazurilor se ridica asupra mea si ape intrat-au 
pana la sufletul meu - dar intru Tine este toata nadejdea mea. Tu 
cunosti pricina raului ce ma bantuie. La Tine perii capului meu 
sunt numarati. La Tine deci scap si pe Tine Te rog sa departezi de 
la mine orice rau pierzator de suflet si sa-mi ajuti a birui toate 
ispitele ce ma invaluie - ca Tu esti intarirea, scaparea si 
izbavitorul meu, Hristoase Dumnezeule, si Tie slava inaltam, 
Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Amin.  
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Cu toţii – bărbaţi, femei, stăpâni, robi, copii şi bătrâni – au început 
să postească. Ba şi pe animale le-au pus să postească. Iată de ce am 
spus mai înainte că de mâncarea multă şi de băutură ar trebui să ne 
temem, nu de post: mâncarea şi băutura au fost aproape să 
distrugă cetatea, pe când postul a izbăvit-o. Proorocul Daniel a fost 
aruncat în groapa leilor, dar pentru că postise, a ieşit nevătămat, ca 
şi cum ar fi fost aruncat între oi (Dan. 6, 16-23). Dar şi cei trei 
tineri, care au postit la rândul lor, au fost aruncaţi în foc şi au ieşit 
de acolo cu trupurile luminoase şi neatinse de flăcări (Dan. 3, 19-
27). Dacă focul a fost adevărat, atunci cum de nu i-a ars pe aceşti 
oameni? Dacă trupurile lor erau adevărate, cum de nu au fost 
vătămate? Cum? Întreabă postul să-ţi spună. El o să te lămurească 
în legătură cu această taină, pentru că taină este, cu adevărat, ca 
trupurile să fie date fiarelor sălbatice sau focului şi să nu păţească 
nimic. Vezi ce luptă peste fire şi apoi ce biruinţă peste fire? Adu-ţi 
aminte mereu de puterea postului şi primeşte-l cu sufletul deschis, 
pentru că este nebunie curată să ne îndepărtăm de el, atunci când 
şi de colţii leilor fereşte, şi de foc scapă, şi pe diavoli îi 
îndepărtează, potolind văpaia patimilor, liniştindu-ne gândul şi 
aducându-ne alte şi alte binefaceri. „Mi-e frică de post pentru că 
strică şi slăbeşte trupul”, poate că spui tu. Dar să ştii că pe cât se 
strică materia omului, pe atât se înnoieşte sufletul său (vezi 2 Cor. 
4, 16). Pe de altă parte, dacă vrei să cercetezi bine lucrurile, vei 
vedea că postul are grijă de sănătatea trupului. Iar dacă nu crezi 
cuvintele mele, întreabă-i pe doctori, să-ţi zică ei mai bine. Aceştia 
spun că sănătatea este menţinută prin cumpătare la mâncare, pe 
când lăcomia duce la tot felul de boli, care distrug trupul. 
Aşadar, să nu ne temem să postim, căci postul ne scoate din multe 
rele. Mai văd oameni care înainte şi după post se îmbuibă cu hrană 
şi cu băutură, pierzând astfel folosul postului. Este ca şi cum trupul 
nostru abia şi-ar reveni dintr-o boală şi când ar da să se ridice din 
pat, cineva l-ar lovi tare cu piciorul şi l-ar îmbolnăvi şi mai tare. 
Ceva asemănător se întâmplă şi cu sufletul nostru atunci când 
înainte şi după post nu suntem cumpătaţi. Dar şi când postim, nu 

ajunge să ne abţinem de la diferite mâncăruri, ci trebuie să postim 
şi sufleteşte. Există primejdia ca ţinând posturile rânduite de 
Biserică, să nu avem nici un folos. Din ce cauză? Pentru că ne ţinem 
departe de mâncăruri, dar nu ne ţinem departe de păcat; nu 
mâncăm carne, dar mâncăm sufletele celor săraci; nu ne îmbătăm 
cu vin, dar ne îmbătăm cu pofte trupeşti; petrecem ziua în post, dar 
ne uităm la lucruri ruşinoase. În felul acesta, pierdem folosul 
postului. De aceea, postul de mâncare trebuie însoţit de 
îndepărtarea de orice păcat, de rugăciune şi de luptă 
duhovnicească.Numai astfel vei aduce jertfă bineplăcută Domnului 
şi vei avea mult folos. 
2. Rugăciunea sfântului Efrem Sirul din timpul Postului Mare 
Dintre toate cântările şi rugăciunile din timpul Postului Mare, o 
singură scurtă rugăciune poate fi considerată rugăciunea specifică 
a acestuia. Tradiţia o atribuie unui mare învăţător al vieţii 
duhovniceşti - Sfântul Efrem Sirul, praznuit pe 10 februarie: 
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de 
multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da 

mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, 
al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, 
robului Tău.  
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele 
mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în 
vecii vecilor. Amin”.  
Această rugăciune este citită de două ori la sfârşitul fiecărei slujbe 
din timpul Postului Mare, de Luni până Vineri (nu Sâmbetele şi 
Duminicile, deoarece acestea sunt zile de bucurie, Sâmbăta 
reprezentând ziua Creaţiei, iar Duminica reprezentând Învierea 
Domnului nostru Iisus Hristos). 
3. Rânduielile Postului Mare după Tipicul Ortodox şi 
Canoanele Ortodoxe : 
În acest post nu mâncăm : carne , ouă , brânză. De asemenea postim 
de peste, vin si untdelemn. Mâncăm deci numai bucate fără 
unsoare (ULEI), legume si fructe.  
MÂNCĂM  UNTDELEMN  SI  DEZLEGĂM  LA  VIN :  
Sâmbăta si Duminica , în ziua de 22 Martie de Sfintii 40 de 
Mucenici, la Buna-Vestire, când aceasta cade în ziua de Joia-Mare 
sau în Vinerea ori Sâmbăta din Săptămâna Patimilor. 
MÂNCĂM PESTE :  
Buna-Vestire – 7 Aprilie si în Dumininica Floriilor.   Cu deosebită 
evlavie se cuvine să postim în săptămâna de la începutul Postului 
Mare si în săptămâna Patimilor.  
Astfel, în săptămâna de la începutul Marelui Post : Luni si Marti se 
mănâncă numai o dată pe zi - seara - pâine si apă. Iar în săptămâna 
Patimilor, în afară de Joi când facem două mese se mănâncă la fel, 
Vineri si Sâmbătă e post desăvârsit.  Bolnavii au voie să mănânce 
bucate cu untdelemn si să bea vin în Postul Mare.  
La mesele de miercuri şi vineri se recomandă xerofagia, adică 
mesele uscate, în care se consumă legume preparate cu apă şi sare, 
fructe, nuci, pîine şi miere. În practică, scoicile şi caracatiţa sînt 
permise în zilele de xerofagie. 

 

Cuviosul Martinian (V),  Cuvioasele Zoe şi Fotina (Svetlana) (V), Cuviosul Ştefan (1200), Cuviosul Evloghie,  (607-608).           

Preacuviosul Martinian a fost din Cezareea Palestinei şi a început 
sihăstrească trăire pe când era în vârstă de optsprezece ani, 
petrecând prin pustii şi prin munţi. Şi plinind în sihăstrie douăzeci 
şi cinci de ani, printre alte multe ispite a fost supus şi la această 
ispită a celui viclean: o femeie desfrânată, îmbrăcându-se în haine 
de om sărac, a venit la muntele acela unde se găsea sfântul; şi dacă 
a înserat, a început a plânge, ca şi cum adică s-ar fi rătăcit şi s-ar fi 
temut să nu o mănânce fiarele, dacă ar rămâne afară. Deci se ruga 
de sfânt să o primească înăuntru în chilie şi să nu o lase să fie 
mâncată de fiare. Iar el văzând că nu este cu putinţă a o lăsa afară, a 
primit-o înăuntru, şi el se duse în chilia cea mai ascunsă a lui. Iar 
dimineaţa, văzând-o cuviosul schimbată la înfăţişare (căci purta 
acum îmbrăcăminte femeiască frumoasă, cu care se împodobise 
peste noapte), a întrebat-o cine este şi pentru ce a venit acolo. Dar 
ea, fără de ruşine, a zis: pentru tine! Şi defăimând viaţa 
sihăstrească, şi adăugând că toţi drepţii cei de sub Lege s-au 
bucurat de petrecerea laolaltă cu femeile, îl îndemna să se apropie 
de ea. Cuviosul puţin câte puţin îndemnându-se şi subjugat fiind, 
era gata să cadă în păcat; dar gândindu-se în ce chip ar putea 
rămâne ascunsă fapta aceasta dacă ar săvârşi-o, mai înainte de a 
cădea în păcat, a fost tras înapoi de la cădere, prin dumnezeiescul 

har. Şi, aprinzând multe găteje, a sărit în mijlocul focului, 
dojenindu-se şi zicându-şi: de vei putea să rabzi, Martiniane, focul 
gheenei, lăsându-te în voia poftei ruşinoase, supune-te femeii. Şi 
aşa arzându-se pe sine şi smerind sălbăticia trupului, pe femeia, 
care se înţelepţise văzând acestea, a trimis-o la mănăstire. Iar el, 
vindecându-se de rănile focului şi fiind dus cu barca de un corăbier, 
a ajuns la o stâncă din mare, care era depărtată de uscat cale de o 
zi, şi a locuit zece ani acolo, fiind hrănit de acel corăbier. Şi iarăşi a 
plecat şi de acolo, pentru că o fată scăpată pe o scândură dintr-un 
naufragiu a ajuns până la stânca pe care se găsea el. Cuviosul 
scoţând-o din mare, a plecat de acolo zicând că nu poate sta laolaltă 
iarba uscată cu focul. Şi sărind în mare, cu ajutorul unor delfini, 
care l-au luat pe spate, a ajuns la uscat. De acolo a trecut prin mai 
multe cetăţi zicând: fugi Martiniane, ca nu cumva iarăşi să te ajungă 
ispita (căci aşa hotărâse să-şi petreacă şi cealaltă rămăşită a vieţii), 
a sosit la Atena. Şi aici a adormit în Domnul, învrednicindu-se a fi 
îngropat cu mare cinste de episcopul locului şi de tot poporul. Iar 
despre cele două femei, se zice că: cea dintâi s-a dus la mănăstire şi 
trăind acolo în curăţie, s-a învrednicit de a face minuni; iar cea de a 
doua, a rămas pe acea stâncă din mare până la sfârşitul vieţii, 
îmbrăcată cu hainele bărbăteşti, pe care i le-a dat corăbierul.

Sfat Ortodox 

IDOLUL  NOROC 
Am vazut pe unele pomelnice pe care le aduceti, ca pomeniti 
pe dracul Noroc, zicand : " pentru norocul fetei, pentru 
norocul baiatului, pentru norocul familiei ". Ce mi-ai pus pe 
dracul pe pomelnic ? Voi stiti cine a fost noroc ? Cel mai 
mare demon, care a secerat milioane de suflete. Voi vedeti 
ca pana la venirea lui Iisus Hristos, China care se inchina la 
idoli, India si Japonia si Insula Java si atatea state care se 
inchina inca la diavoli, lui Brahma, lui Buda, lui Krishna, lui 
Zoroastru si la toti dracii ? Voi stiti ca pana la venirea 
Domnului, oamenii salbatici si nebuni pentru fiecare pacat 
aveau un zeu ? Marte, zeul razboiului. Cand aduceau statuia 
lui, indata trebuia sa faca razboi sa omoare cat mai multi 
oameni, ca asa-i placea.Venera, zeita discordiei. Cand ii 
aducea statuia, trebuia ca toti sa se sfadeasca si sa se bata, 
ca asa-i placea zeitei discordiei. Nemfis, zeita frumusetii. De-
acolo ne-au ramas cerceii si podoabele femeiesti. Cand o 
aducea, ii punea cercei de aur, ii punea in nas verigi de aur, 
ii punea margele de aur, si toti trebuiau sa fie pudrati, cu 
zorzoane si cu inele si cu cercei si sa joace in fata ei. Ca asa-i 
placea zeitei Nemfis.Apoi Afrodita, zeita desfraului. Ii 
aducea statuia ei si o trageau intr-o padure deasa si acolo 
barbatii cu femeile faceau cele mai mari urgii inaintea ei, ca 
asa ii placea ei, desfraul si urgiile. Era Neptun, zeul apelor, 
Uranus, zeul pamantului. Era si Moloh, zeul fericirii, la 
romani, la sumerieni si la cartaginezi. Cum era acest zeu 
Moloh sau noroc, cum ii zicem astazi ? Ii purta statuia intr-o 
caruta cu doua roti, facuta din arama sau din argint. In 
spatele zeului Noroc avea un cuptor de arama si in fata lui o 
tigaie de arama; si-i dadea foc lui Noroc pe la spate, pana se 
inrosea si tigaia si el. Popii lui purtau in maini niste securi 
mari, ascutite. Ce jertfa primea Noroc ? Numai copii sugari 
de la mamele lor. Veneau in satul tau, de unde esti tu. 
Trageau caruta lui Noroc cu tigaia rosie, infierbantata si 
strigau, batand din palme :  Cine vrea sa aiba noroc, sa 
aduca jertfa lui Noroc ! Cine vrea sa aiba noroc, sa aduca 
jertfa lui Noroc !...Auzi nebunele de femei, ziceau una alteia :  
Cumatra iti dai copilul ?  Il dau, ca sa am noroc !  Lua 
muierea copilul de la tata, il dadea in mana slujitorului 
idolesc, il taia bucati si il punea in tigaia lui Noroc sa se friga. Pana la 40-50 de copii punea odata in tigaia aceea. Mirosea in urma lui numai a 
friptura de copii proaspeti. Asa a secerat dracul Noroc milioane de copii. S-au dus mamele lor in fundul iadului ! Acolo stau in vecii vecilor ca au 
dat jertfa lui Noroc. Voi nu vedeti ce zice Isaia ? " Vai de cei ce fac masa dracilor si aduc jertfa lui Noroc ". Si voi, crestinilor, scrieti noroc pe 
pomelnic. Vai de mine ! Mare nebunie, mare ratacire ! N-ai pe Dumnezeu ? Pui pe dracul Noroc ? Numai ce auzi pe betivi la crasma zicand : ,, Hai 
noroc, cumatre !" Uneori vezi crestini pe drum ca se saluta : "Hai noroc, vecine !". Daca l-ai intreba cine-i Noroc, nu stie, dar stie sa-l pomeneasca. 
Mai chemi pe dracul Noroc, dupa atatea mii de ani ? Te inchini la satana ? Zi : " Buna ziua, cumatre ! Buna ziua, vecine ! Buna seara, matusa !" 
Cand zici, buna ziua, arati ca Dumnezeu e bun.   Va rog sa nu-l mai puneti pe pomelnicele voastre si nici sa nu-l mai pomeniti pe idolul " Noroc "! 

 
  

Copil de 12 ani din Turcia care suferă pentru 
Hristos 

                 “ Nu e   doar 
crucea fizică. Este 
semnificaţia crucii cea 
care este importantă. 
E frumuseţea însăşi” a 
explicat băiatul în 
raport. „Aş vrea ca 
oamenii să mă întrebe 
despre cruce şi eu să 

le vorbesc despre Hristos”. Un copil de 12 ani din Turcia, al 
cărui familie s-a convertit la creştinism a fost bătut şi abuzat 
de colegii de clasă şi de profesori, după ce a spus că el crede 
în Hristos. Băiatul a spus că este fericit să sufere pentru 
Mântuitorul lui. Hussein, al cărui nume de familie nu a fost 
dezvăluit din raţiuni de securitate de către raportul despre 
persecuţie al agenţiei CBN, a stârnit mânia şi ura colegilor şi a 
profesorilor, când a apărut la şcoală purtând o cruce de argint 
la gât. Creştinii sunt o minoritate distinctă în Turcia – 
statisticile CIA arată că musulmanii sunt 99,8% din populaţia 
de 80 de milioane de oameni, iar creştinii sunt 0,2%. 
Nu este o raritate că creştinii sunt ţinte pentru credinţa lor, 
însă este fascinant că acest băiat vorbeşte liber despre 
credinţă şi vrea să mărturisească pe Hristos public, riscând 
persecuţia şi chiar moartea. 
„Nu e doar crucea fizică. Este semnificaţia crucii cea care 
este importantă. E frumuseţea însăşi” a explicat băiatul în 
raport. 
 „Aş vrea ca oamenii să mă întrebe despre cruce şi eu să le 
vorbesc despre Hristos”. Hakeen, tatăl său, a fost 
doctorand în religie islamică în mai multe ţări arabe, însă 
pentru faptul că nu i s-a răspuns la întrebările 
fundamentale, a părăsit religia islamică şi s-a convertit la 
creştinism. 
Pe măsură ce Hussein a început să meargă la biserică 
împreună cu tatăl său şi să poarte cruce, colegii de clasă au 
început să-l scuipe, batjocorindu-l şi abuzându-l fizic. 
Abuzul împotriva creştinilor nu se termină aici – în Turcia, ca 
în multe alte ţări islamice, studenţii şi elevii sunt forţaţi să 
meargă la studii islamice şi să recite rugăciuni din Coran. 
Când Hussein a refuzat să participle pe motiv că este creştin, 
el a fost bătut de mai multe ori de profesorul său. Tatăl 
copilului a fost şi el agresat şi jignit de alţi părinţi.  
Profesorul de religie islamică a spus că bătaia este permisă şi 
chiar încurajată. În ciuda acestei atmosfere, Hussein a spus că 
Îl va urma pe Hristos şi că nu se va întoarce la islam. „Hristos 
a spus: Veţi suferi pentru Mine. Deci este bine să sufăr şi 
trebuie să fim fericiţi să suferim pentru El. Domnul este cu 
mine” a spus băiatul. 
Persecuţiile în Turcia nu sunt excepţii. În 2007, trei misionari 
creştini au fost torturaţi patru ore înainte de a fi ucişi prin 
înjunghiere. Cotidianul Christian Today a raportat despre 
aceste orori, care au fost înregistrate video de atacatori.  
Unul dintre misionarii creştini înainte de a fi ucis, a spus că îi 
iartă pe atacatori, şi ultimele lui cuvinte au fost cuvintele lui 
Hristos: “Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac”. 
Atitudinea religioasă a cetăţenilor Turciei este conservatoare. 
59% dintre ai au spus că non-musulmanii nu ar trebui să aibă 
întâlniri sau să publice cărţi în Turcia. 
Autorităţile turceşti sunt cunoscute pentru confiscarea unor 
proprietăţi ale Bisericii ortodoxe, pentru închiderea unor 
Biserici, mănăstiri şi şcoli creştine, pentru a forţa pe creştini 
să plece din ţară.  
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este tratat ca un cetăţean de 
mâna a doua, iar clericii creştini nu au voie să poarte 
reverenda pe stradă. Organizaţia „Open Doors USA” care 
arată persecuţiile împotriva creştinilor de pretutindeni a 
clasat Turcia pe locul 31 într-o listă de 50 de ţări unde 
persecuţia anti-creştină este severă. 
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