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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. 

Predică la Duminica a II-a a Sfîntului şi Marelui Post                

(a Sfîntului Grigorie Palama) 

( Despre puterea credinţei celor mulţi ) 

Şi văzînd Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: 
Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! (Marcu 2, 5) 

Iubiţi credincioşi, 
Cuvîntul lui Dumnezeu este plin de nemărginite 
învăţături. În predica de azi vom vorbi despre puterea 
rugăciunii făcută cu credinţă de mai mulţi. Căci, 
precum cînd se aprind mai multe lumînări într-o 
cameră întunecată, mai mare lumină se face şi precum 
cînd se adună mai mulţi cărbuni la un loc mai multă 
căldură dau, aşa şi credinţa mai multora, mai mare 
trecere are înaintea lui Dumnezeu. 
Acest adevăr se vede din multe mărturii ale Sfintei 
Scripturi, dar şi din învăţătura Sfintei Evanghelii ce s-a 
citit astăzi. Să luăm, de pildă, cuvîntul pe care l-a zis 
Domnul: Şi văzînd Iisus credinţa lor, a zis slăbănogului: 
Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Vedeţi, fraţii mei, că 
nu a zis Domnul “văzînd credinţa slăbănogului”, ci “a 
lor”, adică a acelora care purtau pe pat pe acel 
slăbănog. Cu adevărat, dacă cei patru care purtau pe 
slăbănog nu ar fi avut mare credinţă, nu ar fi făcut 
atîta osteneală cu cel bolnav ca să-l aducă în faţa 
Mîntuitorului. Căci ei, văzînd mare mulţime de oameni 
care înconjurau pe Mîntuitorul, şi neputînd să străbată 
cu slăbănogul pînă în faţa Domnului, au aflat alt chip 
de a-l apropia de Hristos. Au descoperit casa unde era 
Domnul şi au coborît patul cu bolnavul, cu mare 
greutate şi osteneală reuşind să-l aşeze în faţa 
Mîntuitorului, avînd mare credinţă că dacă-l va vedea 
Hristos va face milă cu el şi-l va vindeca de boala lui. 
După credinţa lor tare şi neîndoielnică au dobîndit 
cele ce aşteptau. Căci văzînd Mîntuitorul nostru cel 
Preasfînt şi Milostiv credinţa şi osteneala lor, a zis 
slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Apoi a 
zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a 
sculat îndată sănătos, luîndu-şi patul, a ieşit înaintea 
tuturor încît erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, 
zicînd: Asemenea lucruri nu am văzut niciodată (Marcu 
2, 5-12). Vedeţi, fraţii mei, minune preaslăvită făcută 
de Domnul pentru “credinţa lor”, adică a slăbănogului 
şi a celor care-l purtau pe El!Dar oare numai atunci a 
făcut Mîntuitorul minuni preaslăvite pentru credinţa 
celor mulţi? Nu, cu adevărat nu. Domnul Dumnezeul şi 
Mîntuiorul nostru Iisus Hristos este Acelaşi din veac şi 
pînă la sfîrşitul veacurilor, preabun, milostiv, şi 
preaîndurat faţă de toţi care cred în El întru adevăr 
(Psalm 144, 18). Căci vedem zilnic mii şi mii de 
creştini, care şi astăzi aleargă la El cu credinţă şi cu 
inimă zdrobită, fără îndoială, şi îndată cunosc mila şi 
ajutorul Lui în toate nevoile şi necazurile lor. 
Zice Preasfîntul Duh în Psalmi: Mîntui-va Domnul 
sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi care nădăjduiesc 
spre Dînsul (Psalm 33, 21). Cine ar putea să spună sau 
să scrie cîte nenumărate minuni face Prea Înduratul 
Dumnezeu cu toţi cei ce-L iubesc pe El şi aleargă la 
Dînsul cu credinţă neîndoielnică şi statornică? Noi 
stînd aici în slujba binecredincioşilor creştini vedem şi 
auzim de la mulţi mulţumirea pentru binefacerile 
primite de la Dumnezeu. Unul mulţumeşte că prin 
slujbele făcute la Sfînta Biserică s-a făcut sănătos de 
boala de care suferea; altul mulţumeşte lui Dumnezeu 
că i-a reuşit copilul la şcoală; altul că a reuşit la servici 
sau în căsătorie; altul, că l-a izbăvit Dumnezeu de 
pagube, de vrăjmaşi, de primejdia care-l ameninţa. 
Acelaşi Preabun şi Preaîndurat Mîntuitor care a 
vindecat pe slăbănogul din Evanghelia de azi pentru 
credinţa lui şi a celor care-l purtau, Acelaşi face 
minuni nenumărate cu toţi bunii credincioşi care 
aleargă la El cu credinţă dreaptă şi rugăciune fierbinte 
şi statornică. Iar în ce fel credinţa unora ajută altora, 
de atîta ori am auzit în Sfînta Evanghelie cu femeia 
cananeeancă, cu sluga sutaşului, cu fiul văduvei din 
Nain şi cu mulţi alţii, de care nu este locul aici a-i 
pomeni.Citiţi în faptele Sfinţilor Apostoli şi veţi vedea 
cît de mult poate rugăciunea celor mulţi, care se roagă 
în Biserică pentru cei din primejdii. Vedem că Marele 
Apostol Petru, pentru mărturisirea adevărului, a fost 

prins, legat şi dus la temniţă, unde era păzit de patru străji cu cîte patru ostaşi. Deci Petru era păzit în 
temniţă şi se făceau rugăciuni neîncetat pentru el de către Biserică. Şi iată îngerul l-a deşteptat, zicînd: 
Scoală-te degrab! şi lanţurile i-au căzut de pe mîini. Şi a zis îngerul către el: Încinge-te şi încalţă-te cu 
sandalele, şi el a făcut aşa. Şi i-a zis: Îmbracă-te şi vino după mine. Şi ieşind, mergea după înger, dar nu 
ştia că fapta îngerului este adevărată, ci i se părea o vedenie.Şi trecînd de straja întîi şi de a doua, au 
ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate şi poarta s-a deschis singură şi, ieşind, a trecut o uliţă şi 
îndată îngerul Domnului s-a depărtat de el. Iar Petru venindu-şi în sine, a zis: Acum ştiu cu adevărat că 
Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scos din mîna lui Irod şi din toată aşteptarea poporului iudeilor 
(Fapte 12, 4-11). Aţi auzit iubiţi credincioşi ce mare şi preaslăvită minune a făcut Preabunul 
Dumnezeu cu Apostolul Petru. Dar pentru ce? Pentru că mulţimea credincioşilor în Biserică făceau 
neîncetat rugăciune către Dumnezeu pentru el. 
 
 

Iubiţi credincioşi, 
Aşadar să ţinem minte că unde sunt doi 
sau trei credincioşi adunaţi în numele 
Domnului, El este între ei (Matei 18, 20). Şi 
cu atît mai mult Hristos este acolo unde 
sunt mai mulţi credincioşi care se roagă 
pentru cel ce este în primejdie sau are vreo 
cerere către Dumnezeu. Nicăieri nu se pot 
ruga creştinii mai mulţi laolaltă ca în 
sfintele biserici, unde rugăciunile lor şi ale 
preoţilor se unesc şi ca tămîia se înalţă la 
Dumnezeu, de unde le vine tuturor milă şi 
ajutor celor ce au nevoie de mila Lui. Acolo 
preotul mijloceşte în Sfîntul Altar către 
Dumnezeu şi pentru toţi binecredincioşii 
creştini de pretutindeni. 
Cele mai importante rugăciuni comune 
care se fac în bisericile noastre pentru 
credincioşi sunt mai ales două: Sfînta 
Liturghie şi Taina Sfîntului Maslu. Oare cîte 
minuni nu s-au făcut şi se fac astăzi prin 
Sfînta Liturghie? În timpul ei, mai ales în 
sărbători, se adună cei mai mulţi 
credincioşi. Astfel rugăciunile lor comune, 
săvîrşite cu multă credinţă, se unesc cu 
rugăciunile preoţilor din sfintele altare şi contribuie cel mai mult la împlinirea cererilor lor. 
Rugăciunile cu credinţă ale preoţilor, unite cu ale credincioşilor, săvîrşesc cea mai mare minune ce are 
loc pe pămînt de la Hristos pînă astăzi. Această minune negrăită este prefacerea pîinii şi vinului în 
Trupul şi Sîngele lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, fără Sfînta Liturghie nu avem Sfînta 
Împărtăşanie, iar fără aceasta, nu ne putem uni cu Hristos, nu putem fi iertaţi şi deci mîntuiţi, că zice 
Domnul: De nu veţi mînca Trupul Meu şi de nu veţi putea bea Sîngele Meu, nu veţi avea Viaţa întru voi. 
Vedeţi cît de mare este puterea şi rolul Sfintei Liturghii? Vedeţi că Sfînta Liturghie este a noastră şi stă 
la temelia mîntuirii noastre, pentru că ne ţine direct şi permanent în legătură cu Hristos, cu sfinţii din 
cer şi cu oamenii de pe pămînt? 
Altă minune a Sfintei Liturghii, ca rod al credinţei şi al rugăciunii în comun, este că ea contribuie cel 
mai mult, pe lîngă celelalte slujbe, la păstrarea credinţei ortodoxe în lume. Ce s-ar întîmpla cu credinţa 
noastră dacă n-am face-o vie, lucrătoare şi mîntuitoare prin Sfînta Liturghie? Numai de aceea unii 
creştini se duc la secte pentru că nu merg regulat la Sfînta Liturghie şi nu simt puterea ei. Tot Sfînta 
Liturghie, ca o cunună a celor şapte Laude, contribuie mult şi la unitatea, la împăcarea, la apropierea şi 
înfrăţirea creştinilor ortodocşi, ca fii ai Bisericii lui Hristos. De-a lungul celor două milenii singură 
Biserica şi slujbele făcute în Sfintele lăcaşuri au adunat pe creştini în jurul preoţilor şi altarelor, i-au 
unit prin rugăciune în aceeaşi credinţă, le-au vindecat bolile, i-au dezlegat de păcate prin Sfînta 
Spovedanie, i-au unit cu Hristos prin rugăciune şi Sfintele Taine şi i-au călăuzit în viaţă pe calea 
mîntuirii prin învăţătura Sfintei Evanghelii. 
Prin slujbe, prin cărţile de cult, prin Sfînta Liturghie, prin predică şi prin cîntarea în comun, Biserica 
Ortodoxă a păstrat, pe lîngă unitatea de credinţă şi de simţire, şi unitatea limbii, a culturii religioase 
vechi, şi a întregii Tradiţii ortodoxe milenare. Or, toate acestea le considerăm minuni şi roduri ale 
credinţei şi rugăciunii celor mulţi. 
Tot în cadrul Sfintei Liturghii Biserica face rugăciuni şi scoate părticele (miride) pentru adormiţi, iar 
prin puterea jertfei lui Hristos izbăveşte din iad multe suflete ale celor morţi. Oare nu ne rugăm cu 
toţii la biserică pentru cei repausaţi ai noştri şi împreună cu preoţii le cîntăm “veşnica pomenire” şi 
zicem: “Dumnezeu să-i ierte?” Numai Dumnezeu ştie cîte suflete sunt scoase din chinurile iadului, prin 
jertfa liturgică şi prin parastase ca rod al harului preoţiei şi al rugăciunii comune. 
Iată deci, că rugîndu-ne împreună cu preoţii la biserică, contribuim la minunea iertării şi izbăvirii din 
iad a multor suflete ale fraţilor noştri care au murit nepregătiţi. Vedeţi cîte minuni se săvîrşesc la 
Sfînta Liturghie ca rezultat al rugăciunii în comun? De aceea mare plată de la Dumnezeu au cei care 
merg regulat la biserică şi se roagă pentru ei, pentru bolnavi, pentru binefăcători şi răufăcători şi 
pentru cei răposaţi. Mai ales pentru ei, că sufletele celor ce au murit nepregătiţi aşteaptă slobozire din 
osînda iadului prin rugăciunile Bisericii şi ale noastre. 
Alte minuni ale credinţei şi rugăciunii creştinilor în comun se fac prin taina Sfîntului Maslu. Aceasta 
este cea mai puternică rugăciune şi slujbă a Bisericii Ortodoxe pentru cei bolnavi. De aceea creştinii 
sunt datori să ceară această taină de la preoţi ori de cîte ori au bolnavi în familie şi să participe la 
Sfîntul Maslu cît mai mulţi dintre ei, pentru că, rugăciunea credinţei va tămădui pe cei bolnavi şi de 
vor fi făcut păcate li se vor ierta” (Iacob 5, 15). Mulţi dintre dumneavoastră cred că aţi văzut bolnavi 
vindecaţi, sau în parte uşuraţi, prin Taina Sfîntului Maslu şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit. Alţii aţi 
mers, poate, pe la sfintele moaşte şi pe la icoanele miraculoase din ţară şi aţi văzut sau aţi auzit de 
bolnavi vindecaţi acolo în chip miraculos prin rugăciunea celor din jur şi prin moliftele Sfîntului Vasile 
cel Mare, citite de preot, cu post şi credinţă. 
Iată doar cîteva din minunile săvîrşite la biserică prin puterea credinţei şi rugăciunile celor mulţi. 

Iubiţi credincioşi, 
Au trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu, două săptămîni din Sfîntul şi Marele Post al Paştelui. Să ne 
cercetăm acum conştinţele şi să ne întrebăm: Ne-am împăcat cu semenii noştri prin iertare şi cu 
Dumnezeu prin spovedanie la preot în aceste 14 zile de post? Am mers mai des la Sfînta Liturghie în 
aceste Duminici şi ne-am învrednicit să primim Trupul şi Sîngele lui Hristos? Am postit de mîncare de 
dulce, de mînie, de beţie şi de tot păcatul de cînd am intrat în Sfîntul Post? Am făcut milostenie la 
săraci şi suntem hotărîţi să postim şi să ne rugăm lui Dumnezeu pînă la Sfintele Paşti? Avem grijă de 
cei dragi adormiţi din neamul nostru şi ne rugăm pentru iertarea lor? 
Cei care aţi făcut acestea, continuaţi să vă rugaţi, mergeţi la biserică şi vă vindecaţi slăbănogirea 
sufletului prin rugăciune, prin milostenie şi prin pocăinţă. Iar cei care n-aţi făcut nimic pentru suflet în 
aceste zile sfinte de pocăinţă, nu amînaţi, ci începeţi de acum a lucra mîntuirea dumneavoastră, pînă 
încă avem timp. 
Vă amintesc că astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfîntului Ierarh Grigorie Palama, mitropolitul 
Tesalonicului în secolul al XIV-lea, ca sfînt şi dascăl al rugăciunii. El a fost dascăl, lucrător şi apărător 
al neîncetatei rugăciuni a lui Hristos. Cereţi-i ajutorul şi urmaţi după putere pe urmele rugăciunii lui. 
De vom face aşa vom avea mare folos sufletesc din toate, vom trece curgerea postului cu lucrare 
duhovnicească şi ne vom învrednici de slăvita Înviere a lui Hristos Dumnezeu. Amin. 

 

 

Atacul de pretutindeni asupra 
creştinilor  

În octombrie 2011, când aşa numita 
Primăvară Arabă a întunecat oraşul Cairo 
din Egipt, media socială şi tehnologiile 
smartphone care au ajutat pe protestatari 
în lupta lor pentru libertate, au luat noi şi 
periculoase dezvoltări. Pe un videoclip 
găzduit de You Tube, se poate vedea o 
mulţime de musulmani aruncând pietre în 
creştinii copţi în 8 octombrie. Aceşti tineri 
copţi protestau datorită incendierii unei 
biserici în Assuan şi împotriva neputinţei 
autorităţilor egiptene de a răspunde 
satisfăcător. Frustraţi cu statutul de 
dhimmi (religie subordonată) în societatea 
musulmană, tinerii copţi au lăsat cartierele 
creştine ale oraşului şi au mărşăluit în 
cartierele musulmane. După ce primele 
pietre au fost aruncate, armata a venit 
pentru a suprima demonstraţia şi a intrat 
în viteză în mulţimea de creştini cu 
vehicole militare blindate. 25 de creştini 
au fost ucişi şi sute de oameni au fost 
răniţi nu de islamişti radicali ci de armata 
Egiptului, care ar fi trebuit să apere 
poporul. 
Incidentul de mai sus e mai mult decât 
transformarea Primăverii Arabe într-o 
Iarnă anti-creştină. Este un exemplu dintr-
o ciumă răspândită peste tot în lume – 
crescând în frecvenţă şi brutalitate – 
persecuţia creştinilor. Un studiu al 
Agenţiei Pew Forum din 2011 estimează 
că există persecuţii frecvente – fie de 
guvern sau de forţe sociale ostile şi 
radicale – în 131 din 193 de ţări. Aceste 
131 de ţări constituie 70% din populaţia 
lumii. Alianţa Evanghelică Mondială a 
comandat un sondaj internaţional care a 
estimat că 200 de milioane de creştini au 
fost persecutaţi concret de către 
autorităţile ţărilor lor. 
În 2011, Organizaţia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa a organizat o 
conferinţă în Lituania despre persecuţiile 
împotriva creştinilor. Unul dintre 
conferenţiari a arătat că aproximativ 105 
000 de creştini îşi pierd viaţa în fiecare an 
pentru credinţa lor în Hristos, o cifră 
uriaşă care întrece multe boli grave. 
Pentru a arăta gravitatea acestei situaţii, 
se estimează un creştin este ucis pentru 
credinţa sa la fiecare 5 minute. 

http://graiulortodox.wordpress.com/
http://graiulortodox.wordpress.com/
http://logos.md/2007/03/23/predica-la-duminica-a-ii-a-a-sfintului-si-marelui-post-a-sfintului-grigorie-palama/
http://logos.md/2007/03/23/predica-la-duminica-a-ii-a-a-sfintului-si-marelui-post-a-sfintului-grigorie-palama/


                        Graiul Ortodoxiei                                      №21-2012  MARTIE     tipărit de parohul Serghei Popescu

8 martie sau Duminica Mironosiţelor? 
Preacucernice părinte, ce părere are Biserica despre 
mărţişor? 
Mărţişorul nu este un simbol religios şi în nici un caz creştin, ci este 
specific credinţelor populare necreştine, fiind un element al unui 
ritual de înnoire a timpului şi a anului. Până la a fi exploatat 
economic, el avea o singură formă, cea a discului solar, era 
confecţionat din argint şi legat de un şnur împletit din două fire de 
lână colorată. Potrivit simbolisticii cromatice a anotimpurilor, 
şnurul era un simbol al trecerii de la iarnă la primăvară, putând în 
acelaşi timp să semnifice unitatea contrariilor sau împletirea 
inseparabilă a principiilor masculin şi feminin. El avea rolul unui 
talisman magic solar menit să-i împrumute purtătorului frumuseţe, 
iubire, puritate şi să-l apere de boală şi de deochi. În funcţie de 
zona etnografică, era purtat până la o anumită sărbătoare a 
primăverii sau înflorirea unui pom. Obiceiul de a pune în piept 
mărţişoare s-a perpetuat de-a lungul timpului, reuşind să 
convieţuiască cu practicile creştine bimilenare. Cu toate acestea, 
semnificaţiile esenţiale ce însoţeau oferirea mărţişorului s-au 
pierdut, rămânând doar prilejul de a oferi bucurie celor dragi. 
„Omul mărţişorului“ avea conştiinţa apartenenţei la universul 
înconjurător, trăind în acelaşi ritm cu el. De aceea ştia să-i 
descifreze semnele şi simţea nevoia împrumutării atributelor sale. 
Omul modern nu mai poate simţi acest puls, în faţa standului cu 
mărţişoare el nu alege încercând să se integreze unei continuităţi 
magico-simbolice, ci alegerea lui este una de natură estetică sau 
financiară, mărţişorul fiind o podoabă ce trebuie purtată într-un 
anumit context. Biserica nu recomandă purtarea mărţişorului, dar 
tolerează această tradiţie, având în vedere amploarea fenomenului 
şi atitudinea inofensivă a manifestării. 
Sfânta cruce nu poate fi aşezată oriunde şi nici asociată cu 
orice.Dacă unui mărţişor i se ataşează o cruce, poate aceasta 
să-l „încreştineze“? 
Nu putem da sens creştin mărţişorului, ataşându-i simboluri 
religioase, într-o încercare de „încreştinare“ a lui. Asocierea este 
nefericită. Simbolurile creştine au o semnificaţie specifică şi 
exprimă în sine realităţi ce nu au nevoie de îmbunătăţiri. Este 
drept că sfânta cruce are darul de a sfinţi, dar ea nu poate fi aşezată 
oriunde şi nici asociată cu orice, ci singurele podoabe care o 
înfrumuseţează sunt cele duhovniceşti, izvorâte din propriile 

eforturi spirituale. Să încercăm să nu ne folosim de surogate, care 
nu pot decât să ne înstrăineze de autenticul duh creştin. 
Reflectă ziua de 8 martie profilul femeii creştine 
contemporane? 
8 martie s-a impus ca Zi Internaţională a Femeii sub influenţa 
socialismului american, în urma eforturilor de emancipare a femeii. 
În statele fost comuniste, această sărbătoare e percepută ca „o 
moştenire“ a comunismului, deoarece în acei ani ea a fost folosită 
în scop propagandistic, pentru demonstrarea că numai în astfel de 
orânduiri femeia era apreciată la adevărata ei valoare.  
Pentru comunişti, 8 martie era ziua unui anumit tip de femeie - 
revoluţionară, eroină, muncitoare. În tradiţia populară românească 
nu a existat o dată în care să fie serbată în toată ţara ziua femeii. 
Plecând de la aceste premise şi înţelegând contextul istoric al 
naşterii şi impunerii ei la noi, am putea aprecia faptul că această zi 
nu evaluează tocmai adevăratele calităţi ale feminităţii şi cu atât 
mai puţin pe cele creştine. „Sărbătoarea“ promovează valorile 
socio-politice pentru care a luptat şi luptă femeia modernă şi-i 
confirmă egalitatea de drept cu bărbatul. De departe, mult mai bine 
aleasă ca zi care să reflecte profilul creştin al femeii contemporane 
este cea decisă de Sfântul Sinod, Duminica Femeilor Mironosiţe - zi 
a femeii creştine.  
Viaţa sfântă a femeilor mironosiţe, curajul de a înfrunta moartea, 
patosul credinţei, atitudinea pioasă, demnitatea le-au făcut 
vrednice ca numele să le fie trecute în Cartea vieţii, iar viaţa lor să 
fie paradigma vieţuirii creştine pentru femeile de astăzi. Cinstirea 
acestei duminici, ca zi a femeii creştine, este o recunoaştere a 
faptului că şi femeia de astăzi este purtătoare de mir, pe care-l 
păstrează în candela sufletului său, aşteptând, asemenea 
fecioarelor înţelepte, venirea lui Hristos. 
Ca atare, această zi nu ar trebui „serbată“ de femeile creştine? 
Fiecare zi a vieţii noastre ar trebui să fie un timp al regăsirii de sine 
şi al întâlnirii cu Dumnezeu.  
Biserica acceptă sărbătorile oficiale, care au caracter naţional sau 
internaţional, însă promovează pe cele care îşi găsesc fundamentul 
în valorile autentic religioase.  8 martie face parte din categoria 
acelor sărbători internaţionale ce trec de multe ori peste specificul 
cultural şi religios al unui popor, în încercarea de a stabili          
punţi care să exprime aceleaşi idealuri ale femeilor de 

pretutindeni.Privind însă partea bună a lucrurilor, cred că 8 martie 
o poate ajuta pe femeia creştină să îşi conştientizeze mai mult rolul 
ei în societate. Cum spuneam, este o zi care confirmă egalitatea 
drepturilor sale socio-politice cu ale bărbatului, o zi a recunoaşterii 
vocaţiei sale de mamă, o zi de bucurie, până la urmă, în care se 
poate exprima ataşamentul şi recunoştinţa faţă de darurile 
feminităţii. Femeile creştine nu se pot sustrage acestui eveniment 
al lunii martie, avându-se în vedere amploarea şi importanţa 
acordată de societate, dar trebuie să poarte mereu în suflet 
modelul jertfei de sine, al dragostei jertfelnice. 
Dar despre Ziua îndrăgostiţilor ce ne puteţi spune? Îşi are 
rostul în viaţa tinerilor? 
De ce am avea nevoie de o zi specială în care să ne arătăm 
intensitatea sentimentelor faţă de persoana iubită, ca şi cum acest 
lucru ar trebui încuviinţat sau oficializat de cineva din exterior? 
Iubirea este un sentiment intim, împărtăşit în mod tainic şi într-o 
atmosferă specifică. De ce să fim tributari Occidentului şi la acest 
capitol? Valentineâs Day este, înainte de toate, o activitate 
comercială care-şi revendică originea într-o istorioară destul de 
nesigură, pusă pe seama unui sfânt din spaţiul catolic. Pe de altă 
parte, Dragobetele, tânărul zeu al dragostei din panteonul 
mitologiei româneşti, e varianta locală mai nou promovată a 
sărbătorii ce protejează pe îndrăgostiţi şi dragostea lor. 
Astfel de „sărbători“ sunt străine de duhul curat şi echilibrat al 
Ortodoxiei, de curăţia specifică neamului românesc. 

 

Din dragoste şi cu dragoste pentru femeia creştină 

Multe s-au scris și multe s-au povestit despre cum ar trebui să fie 
o femeie creștină în ziua de astăzi. Dar oare diferă femeia 
creștină de azi de acea de cândva? Căci nu putem spune că cele 
de cândva erau altfel. Schimbări a suferit femeia zilelor noastre şi 
ar fi minunat să se întoarcă în chipul femeii creștine de cândva. 
Anume acel chip ar fi cel mai potrivit pentru ea și nu cel de azi, 
cel modern.  
Libertatea modernizmului a modificat stratul frumos al 
chipului femeii din trecut și i-a adus crăpături în chipul 
sufletesc. Crăpături care i se par ca ceva normal, însă sunt spre 
propria ei pierdere. Scripturile am mai multe repere care ar 
putea ajuta femeia la întoarcerea ei la chipul ei cel frumos. 
Sfântul Apostol Petru în prima sa Epistolă sobornicească ne 
spune așa: „Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea 
părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, Ci să fie 
omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului 
blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Că 
aşa se împodobeau, odinioară, şi sfintele femei, care nădăjduiau în 
Dumnezeu, supunându-se bărbaţilor lor, Precum Sarra asculta de 
Avraam şi-l numea pe el domn, ale cărei fiice sunteţi, dacă faceţi ce 
e bine şi nu vă temeţi de nimic”. Cuvinte de aur și pline de adevăr.  
Oare cât se mai poate atribui aceste cuvinte femeii 
emancipate din zilele liberalizmului actual. Sigur că femeia 
vrea să se simte liberă, însă vă spunem că din păcate devine mai 
constrânsă decât se crede că era femeia de cândva. Libertatea a 
robit-o făcând-o să creadă că e liberă.Iată şi un alt text foarte 
folositor pentru îndemnul femeii spre perfecțiune:  
„Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul. 
Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va lipsi 
niciodată. Ea îi face bine şi nu rău în tot timpul vieţii sale: Ea caută 
lână şi cânepă şi lucrează voios cu mâna sa.  
Ea se aseamănă cu corabia unui neguţător care de departe aduce 
hrana ei. Ea se scoală dis-de-dimineaţă şi împarte hrana în casa ei 
şi dă porunci slujnicelor. Gândeşte să cumpere o ţarină şi o 
dobândeşte; din osteneala palmelor sale sădeşte vie. Ea îşi încinge 
cu putere coapsele sale şi îşi întăreşte braţele sale.  
Ea simte că bun e câştigul ei; sfeşnicul ei nu se stinge nici noaptea.     
Ea pune mâna pe furcă şi cu degetele sale apucă fusul.  

Ea întinde mâna spre cel sărman şi braţul ei spre cel necăjit. N-are teamă pentru cei ai casei sale în 
vreme de iarnă, căci toţi din casă sunt îmbrăcaţi în haine stacojii. Ea îşi face scoarţe; hainele ei sunt de 
vison şi de porfiră. Cinstit este bărbatul ei la porţile cetăţii, când stă la sfat cu bătrânii ţării. Ea face 
cămăşi şi le vinde, şi brâie dă neguţătorilor. Tărie şi farmec este haina ei şi ea râde zilei de mâine. Gura 
şi-o deschide cu înţelepciune şi sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Ea veghează la propăşirea casei 
sale şi pâine, fără să lucreze; ea nu mănâncă. Feciorii săi vin şi o fericesc, iar soţul ei o laudă:  

"Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe 
toate!" Înşelător este farmecul şi deşartă este 
frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie 
lăudată! Să se bucure de rodul mâinilor sale, şi la porţile 
cetăţii hărnicia ei să fie dată ca pildă”   
Proverbe 31:10-31!La fel un verset renumit din 
proverbe prezintă metoda după catalogare a faptelor 
unei femei:  
„Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care 
urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc 
avere” Proverbe 11,16. Dar și: „Femeile înţelepte zidesc 
casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor” Proverbe 
14,1.  
Deci cele interioare mărește valoarea personală a 
omului.Însă să nu rămânem la cele interioare și după 
cum am început cu cele exterioare să încheiem tot cu 
ele spunând: „Asemenea şi femeile, în îmbrăcăminte 
cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din 
cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur, sau din 
mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ; Ci, din fapte 

bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu” I Timotei 2, 9-10. Dar slavă lui Dumnezeu 
că Apsotolii nu au uitat și de cele mai în vârstă spunându-le și lor un cuvânt de folos, căci nu e exclus 
să există cădere și în rândul lor: „Bătrânele de asemenea să aibă, în înfăţişare, sfinţită cuviinţă, să fie 
neclevetitoare, nerobite de vin mult, să înveţe de bine, Ca să înţelepţească pe cele tinere să-şi iubească 
bărbaţii, să-şi iubească copiii, Şi să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaţilor lor, ca să 
nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu” Tit 2, 3-5. 

 
Să ajute Domnul Dumnezeu femeia să poată să facă o întoarcere radicală în timp pentru a se 
simț i cu adevărat liberă. Să nu creadă că bărbatul e cel care o stăpânește ci libertatea e cea 

care o robește. Aceste rânduri sunt scrise din dragosteaa faț ă de femeia creștină și din sincera 
dorinț ă pentru mântuirea ei. 

 

Afganistan: Noul Cod de conduită restrânge drepturile femeilor 
Preşedintele Afganistanului, 
Hamid Karzai, îşi exprimă 
susţinerea faţă de un „cod de 
conduită" emis recent de un 
consiliu clerical, cod moral ce 
reprezintă un pas înapoi în 
ceea ce privește drepturile 
femeilor. 
"Codul de conduită" emis de 
Consiliul clerical Ulema (din 
care fac parte erudiţi 
musulmani în studii islamice) 
este un set de reguli care 
încurajează segregaţia sexuală 
şi agresiunea asupra soţiilor, 
reguli pe care femeile 
religioase trebuie să le 
respecte necondiţionat.  

 
Printre aceste reguli se numără faptul că femeile nu au voie să 
apară în public fără un bărbat, nu au voie să se amestece cu      

bărbaţii în public, nici măcar în şcoli, pieţe sau instituţii. În plus, 
bărbaţii îşi pot agresa fizic soţiile dacă aceasta are un motiv explicit 
în sharia, legea islamică, informează Associated Press. 
Preşedintele Hamid Karzai a declarat că susţine acest cod întrucât 
este redactat în conformitate cu legea islamică şi a fost scrisă în 
urma consultărilor cu grupuri feministe afgane, pe care însă nu le-a 
numit. Susţinerea pe care a anunţat-o Karzai este văzută de 
activiştii pentru drepturile femeilor ca fiind o încercare de a se 
apropia de insurgenţi, printre care şi talibanii şi revenirea la 
reglementările de dinainte de 2001. Înainte de acest an, când 
talibanii conduceau Afganistanul, fetele nu aveau voie să fie 
înscrise la şcoală şi femeile erau obligate să poate vălul ismalmic şi 
să fie acoperite din cap până în picioare. 
"Adoptarea acestui cod trimite un mesaj înfricoşător. Este de 
aşteptat ca drepturile femeilor să fie jertfite pe altarul negocierilor 
pentru pace cu talibanii", a declarat Heather Barr, cercetător afgan 
pentru Human Rights Watch din New York, citat de cotidianul The 
Guardian.

 

 

Legalizarea căsătoriilor 
între homosexuali e 

asemănătoare legalizării 
sclaviei, afirmă şeful 
bisericii catolice din 

Marea Britanie 

Seful bisericii catolice din Marea 
Britanie, cardinalul Keith 
O'Brien, considera casatoriile 
homosexuale drept o "aberatie" 
si le aseamana cu sclavia si 
avortul, scrie The Daily 
Telegraph.  
Cardinalul afirm ca tarile care 
legalizeaza casatoriile intre 
homosexuali actioneaza 
impotriva "legilor naturale" si nu 
ar trebui sa considere aceste 
actiuni drept "progrese". Acesta 
a declarat, pentru BBC Radio 4, 
ca o legalizare a casatoriilor intre 
persoane de acelasi sex va aduce 
"alte aberatii iar societatea va 
degenera si mai mult". 
Acest interviu vine dupa un 
articol publicat de O’Brien in 
Sunday Telegraph, in care leaga 
casatoria intre homosexuali de 
sclavie. 
 
"Imaginati-va pentru un moment 
ca guvernul decide sa legalizeze 
sclavia dar ofera asigurari ca 
nimeni nu va fi obligat sa aiba un 
sclav". 
"Ne vor calma astfel de asigurari 
fara valoare furia? Justifica ele 
renuntarea la un drept uman 
fundamental?", s-a intrebat el. 
Legalizarea casatoriilor intre 
homosexuali ar "schimba 
intreaga notiune a ceea ce 
casatoria si familia sunt. 
Afecteaza copiii care sunt 
nascuti, care au dreptul la o 
mama si un tata", argumenteaza 
el. 
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