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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. 

Postul si rolul lui in viata credinciosilor 

Precum bine se stie, postul este retinerea 
totala sau partiala de la anumite alimente si 
bauturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, 
in scop religios-moral. Aceasta retinere de la 
mancari si bauturi trebuie insa insotita si de 
retinerea de la ganduri, pofte, patimi si fapte 
rele, ceea ce inseamna ca postul trupesc 
trebuie sa fie insotit de post sufletesc. Postul 
este de origine si instituire divina, de aceea 
il gasim practicat din vremuri stravechi, 

intalnindu-l aproape in toate religiile si la 
toate popoarele. Dupa unii Sfinti Parinti ca: 
Vaisile cel Mare, Ioan Gura de Aur si altii, el 
isi are originea in rai, prin interzicerea data 
de Dumnezeu protoparintilor nostri de a 
manca din pomul oprit. Postul a fost 
practicat de evrei in Vechiul Testamment, 
fiind cerut si de Legea lui Moise (Deut. IX, 
10; Lev. XVI, 29-31; Jud. XX, 26; I Regi VII, 6; 
Is. LVIII, 6; Ioil II, 15; Iona III, 5-8). Dupa 
exemplul Vechiului Testament, inainte de a-
si incepe activitatea, Mantuitorul Hristos s-a 
retras in pustie, unde a postit 40 de zile si 
40 de nopti (Matei IV, 2; Luca IV, 2), 
sanctionand astfel postul prin insusi 
exemplul Sau si desavarsindu-l prin 
aratarea sensului sau adevarat, ca si a 
modului in care trebuie sa fie practicat 
(Matei VI, 16-18), de asemenea 
recomandandu-l, alaturi de rugaciune, drept 
mijlocul cel mai eficace de a izgoni diavolii 
(Matei XVII, 21; Marcu IX, 29).  
Sfintii Apostoli si ucenicii lor au continuat 
practica postului dupa exemplul 
Mantuitorului, pregatindu-se totdeauna 
pentru misiuni importante prin post si 
rugaciune (Fapte XIII, 3; XIV, 23) de 
asemenea au recomandat crestinilor 
practica postului ca obligatie generala (Can. 
66 si 69 apost.; Const. Apost. V, 15; 

Marturiile lui Herma, Iustin Martirul, 
Policarp, Varnava si Clement Romanul). 
Sfintii Parinti din veacurile urmatoare au 
practicat si recomandat postul, subliniind 
valoarea deosebita a acestuia, iar prin 
hotararile unor Sinoade ecumenice si 
particulare, ca si prin canoanele unor Sfinti 
Parinti, postul a fost institutionalizat (can. 
66 si 69 apost.; 89 sin VI ecum.; 49, 50, 51 si 
52 Laodiceea; 1 Dionisie al Alexandriei; 15 
Petru al Alexandriei; 8 si 10 Timotei al 
Alexandriei, s.a.).  
Dintre Sfintii Parinti care au subliniat in 
mod deosebit importanta postului amintim 
pe: Irineu, Ieronim, Augustin, Epifaniu, 
Petru al Alexandriei, Vasile cel Mare, 
Atanasie cel Mare, Grigorie Teologul, 
Grigorie de Nisa, Timotei si Teofil ai 
Alexandriei, Ioan Gura de Aur, Nichifor 
Marturisitorul, Maxim Marturisitorul, Ioan 
Damaschin si altii.  
Ei nu uita insa sa accentueze ca postul 
trupesc fara cel sufletesc este lipsit de orice 
valoare morala. 
La inceput n-au existat prescriptii precise si 
obligatorii cu privire la timpul, durata si 
severitatea postului, dar cu vremea, 
autoritatea bisericeasca a stabilit prescriptii 
si norme care reglementau timpul, durata si 
modul de a posti. Despre acestea avem 

dovezi mai multe din veacul al IV-lea. 
Dar unele existau de mai inainte.  
Conform Didahiei, zile de post pentru 
toti crestinii sunt miercurile si 
vinerile, iar canoanele 66 si 69 
apostolice, Didascalia (cap. 21) si 
Constitutiile Apostolice (5, 13 si 15 
alaturi de 7, 22 si 23) prescriu postul 
inainte de hirotonie, de botez si de 
impartasanie, inainte de Pasti si in 
zilele de miercuri si vineri. Dar nu in 
toate Bisericile postul era la fel de 
lung si de aspru.  
Calugarita spaniola Etheria noteaza in 
jurnalul ei (care dateaza din ultimul 
deceniu al veacului IV) ca in acea 
vreme, la Ierusalim, postul dinaintea 
Invierii Domnului (Postul Pastilor) 
era lasat la libera vointa a crestinilor, 
durata si asprimea lui nefiind stabilita 
in acea vreme.  
Cu timpul insa, dispozitiile bisericesti 
care reglementau disciplina postului 
s-au inmultit, oficializindu-se prin 
canoanele unor Sinoade ecumenice si 
particulare, sau ale unor Sfinti Parinti, 
uniformizindu-se si generalizandu-se 
intre veacurile VII-IX in intreaga 
Biserica Ortodoxa. 

 

Sinaxar 

Pomenirea sfinţilor patruzeci  de mucenici, cei ce au mărturisit şi au fost chinuiţi în cetatea Sevastiei. 

Cei patruzeci de mucenici, deşi erau de 
obârşie din diferite locuri, făceau parte din 
aceeaşi ceată ostăşească. Ei au fost prinşi 
din pricina mărturisirii credinţei în Hristos 
şi au fost duşi la cercetare. Dar nelăsându-se 
înduplecaţi să jertfească idolilor, mai întâi 
au fost loviţi cu pietre peste faţă şi peste 
gură, dar pietrele în loc să-i atingă pe ei, se 

întorceau şi loveau pe cei ce le aruncau. 
Apoi au fost osândiţi, în vreme de iarnă, să 
petreacă toată noaptea în mijlocul unui lac, 
care se găsea în apropierea Sevastiei. Pe 
când se găseau în mijlocul apei, unul dintre 
ei, care iubea mai mult viaţa, ieşind din lac, 
a alergat la o baie din apropiere, dar de 
îndată ce a fost atins de căldura de acolo, s-
a topit cu totul. Unul dintre ostaşii care 
erau de pază acolo însă a intrat laolaltă cu 
sfinţii în lac şi l-a înlocuit pe cel plecat, 
văzând în noapte pe sfinţi înconjuraţi de 
lumină şi cununi, pogorându-se din cer 
asupra fiecăruia dintre ei.Iar când s-a făcut 
ziuă, sfinţii care erau leşinaţi, de abia se 
mai vedeau suflând. Atunci li s-au frânt 
fluierele picioarelor şi au luat cununile 
muceniciei. Cât de plăcută s-a cunoscut a fi 
moartea pentru aceştia şi cât de dorită să 
fie îmbrăţişată se poate vedea şi din 
următoarea împrejurare. După zdrobirea 
fluierelor picioarelor, unul dintre ei, care 
din pricina vârstei mai tinere şi a puterii 

trupeşti mai sufla încă, a fost lăsat la o parte 
de tiran, socotind că acesta poate îl va 
îndupleca să-şi schimbe gândul. Dar mama 
lui, care în tot timpul cât mucenicii 
pătimiseră, rămăsese pe lângă el, văzând 
acum pe fiul ei, care era mai tânăr decât toţi 
ceilalţi, se temea ca nu cumva tinereţea şi 
dragostea de viaţă să-i insufle în cele din 

urmă teamă şi să se arate nevrednic de ceata 
şi de cinstea celorlalţi. De aceea aceasta sta 
încremenită şi cu trupul şi cu privirea, 
uitându-se la el, în starea în care se găsea, 
dându-i curaj şi întinzându-şi mâinile, în 
cele din urmă şi zicând: Fiul meu preadulce, 
mai rabdă puţin, ca să ajungi cu adevărat şi 
fiu al Tatălui Celui din ceruri. Nu te înfricoşa 
de chinuri, căci, iată, Hristos Dumnezeu îţi 
stă ţie într-ajutor.  
Nu vei mai întâlni mai departe nici o 
neplăcere, nici o durere; toate acelea au 
trecut, pe toate le-ai învins cu vitejia ta; 
după acestea va fi numai bucurie, desfătare, 
odihnă şi veselie, din care te vei împărtăşi 
împărăţind împreună cu Hristos şi vei fi 
rugător pe lângă Dânsul, pentru mine, mama 
ta.După ce sfinţilor li s-au zdrobit fluierele 
picioarelor, ei şi-au dat sufletele în mâna lui 
Dumnezeu. Iar slujitorii tiranului aducând 
nişte căruţe şi încărcând în ele sfintele lor 
trupuri le-au pornit către ţărmul unui râu, 
care trecea prin apropiere.  
Şi văzând că tânărul acela, al cărui nume era 
Meliton, mai sufla încă, l-au lăsat să trăiască 
mai departe. Când mama lui a văzut însă că 
rămâne singur, a socotit cã lucrul acesta 
înseamnă ceva mai mult decât moartea ei şi 
a fiului ei.  
De aceea, neţinând seama că este femeie 
slabă şi înăbuşindu-şi în suflet toată durerea 

de mamă, a luat pe fiul ei pe umeri şi 
a pornit cu el după căruţele cu 
trupurile sfinţilor, întocmai ca o 
vitează, socotind că numai atunci fiul 
ei va trăi cu adevărat, când l-ar vedea 
şi pe el mort şi părăsit împreună cu 
ceilalţi. 
Dar, în timp ce-l purta astfel pe 
umere, acesta şi-a dat şi el duhul.  
Şi atunci mama simţindu-se eliberată 
de griji, s-a bucurat mult şi sufletul ei 
a săltat în chip plăcut de sfârşitul 
fiului ei. Şi ducând trupul neînsufleţit 
al iubitului ei fiu până la locul unde se 
găseau trupurile sfinţilor, l-a pus 
deasupra lor şi l-a numărat cu toate 
celelalte, pentru ca nici măcar trupul, 
al cărui suflet pornise să se înnumere 
laolaltă cu sufletele celorlalţi, să nu se 
deosebească de trupurile lor.  
Iar slujitorii aceia ai vrăjmaşului, 
aprinzând un foc mare, au ars 
trupurile sfinţilor.  
Apoi, pentru ca nu cumva creştinii să 
poată lua moaştele lor, le-au aruncat 
în râu.Dar acolo, prin purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu, s-au strâns cu 
toate laolaltă într-o surpătură, de 
unde fiind scoase de mâinile 
creştinilor, ne-au fost dăruite nouă ca 
o bogăţie de neînstrăinat. 

 

 

 

 

 

Duminica Sfantului Ioan Scararul 

Evanghelia care se citeste 
in duminica a patra din 
post este plina de intelesuri 
duhovnicesti si de folos 
sufletesc. In ea ni se 
vorbeste despre un 
indracit, lunatic, care a fost 
vindecat de Mantuitorul 
Iisus Hristos. Nici ucenicii, 
nici tatal fiului lunatic nu au 
credinta suficient de 

puternica, ci o credinta incompleta. De aceea, 
Mantuitorul zice: „O, neam necredincios, pana cand voi 
fi cu voi? Pana cand va voi rabda?“ (Marcu 9, 19). Faptul 
ca ucenicii Lui nu au putut alunga demonul din copilul 
posedat, de asemenea Il nemultumeste pe Mantuitorul. 
Dar, dupa ce spune: „O, neam necredincios, pana cand 
voi fi cu voi? Pana cand va voi rabda?“, indata 
Mantuitorul zice: „Aduceti-l la Mine“ (pe cel bolnav). 
Mantuitorul Iisus Hristos nu Se bucura cand credinta 
noastra este indoielnica, cand este putina sau cand 
slabeste. Cand tatal copilului zice catre Iisus: „De poti 
face ceva, ajuta-ne, fie-Ti mila de noi“, Mantuitorul ii 
raspunde: „De poti crede, toate sunt cu putinta celui ce 
crede“. Cand mustrarea lui Iisus este perceputa de tatal 
fiului bolnav ca un repros pentru credinta sa slaba, 
acesta se pune in starea de cainta, de parere de rau si de 
smerenie, iar apoi raspunde cu lacrimi: „Cred Doamne! 
Ajuta necredintei mele“. In aceste cuvinte, „Cred 
Doamne! Ajuta necredintei mele“, se vede deodata 
dorinta si efortul tatalui sarman de a crede mai 
puternic, dar si smerita recunoastere a putinei lui 
credinte pe care el nu o mai numeste „putina credinta“, 
ci „necredinta mea“.Vedem cum Hristos Domnul 
intareste credinta tatalui si apoi ii vindeca fiul suferind. 
Deci, Iisus vindeca mai intai pe tatal copilului de 

indoiala si pe copil de boala, iar apoi, pe ucenicii ii 
vindeca de nepricepere si de neosteneala, invatandu-i 
ca demonii nu pot fi alungati decat cu post si rugaciune. 
Prin aceasta, Mantuitorul lisus Hristos ne arata ca, de 
fapt, credinta se intareste prin post si rugaciune. Prin 
post si rugaciune, credinta nu mai ramane doar o 
convingere intelectuala sau o speranta vaga, ci devine o 
stare existentiala, o legatura vie a noastra cu Dumnezeu. 
Exemplul ne arata ca neamul de demoni care nu iese din 
om decat cu post si cu rugaciune este unul foarte 
viclean si rau, atat de viclean si de chinuitor de oameni 
incat ucenicii insisi ai Mantuitorului Hristos nu l-au 
putut alunga din copilul lunatic care cadea uneori in foc, 
alteori in apa, si care facea spume la gura sau cadea la 
pamant aproape mort. De ce numai prin post si 
rugaciune se poate savarsi alungarea demonilor? De ce 
nu ies demonii la simpla porunca a ucenicilor? Pentru 
ca ei nu se tem de cuvinte, ci se tem doar de smerenie si 
de prezenta lui Dumnezeu in om. Cand postim si ne 
rugam, ne punem in starea de smerenie, nu mai contam 
pe ajutorul nostru, nu dam prioritate hranei materiale 
in viata noastra, ci hranei duhovnicesti. Postul, ca 
prioritate data hranei duhovnicesti fata de hrana 
trupeasca, ne pune in starea de dependenta totala de 
Dumnezeu si in starea de smerenie. In general, oamenii 
care postesc se simt adesea mai slabiti si mult mai 
flamanzi si mai insetati dupa prezenta si iubirea lui 
Dumnezeu, decat daca sunt imbuibati cu hrana 
trupeasca. Starea aceasta de foame si sete dupa 
Dumnezeu, stimulata de post si rugaciune, este starea 
prin care ne umplem de prezenta sau harul lui 
Dumnezeu cel Atotputernic. Cand harul divin este 
prezent in noi, demonii se tem nu de om, ci de Duhul 
Sfant prezent in omul care se roaga si posteste. Prin 
dobandirea Duhului Sfant, omul devine puternic 
duhovniceste, iar atunci duhurile necurate se 

infricoseaza si pleaca la porunca oamenilor 
duhovnicesti, a celor ce se roaga fierbinte si postesc 
mult.Iata cum cuvintele Mantuitorului Iisus Hristos, 
„Acest neam de demoni nu iese decat numai cu post si 
cu rugaciune”, ne indeamna sa aprofundam mai mult 
intelesul si folosul postului si al rugaciunii, in aceasta 
perioada de urcus duhovnicesc spre Inviere. Sa ne 
curatam, asadar, de pacate, sa ne intarim in credinta si 
sa ne umplem de harul Sfantului Duh prin post si 
pocainta, prin spovedanie si impartasire euharistica, 
prin rugaciune fierbinte si prin fapte bune. Sa invatam 
de la acest tata sarman si necajit sa ne rugam si sa 
spunem si noi cu lacrimi de pocainta: „Cred, Doamne, 
ajuta necredintei mele!“. Astfel, vom vedea cum se 
vindeca sufletul nostru de patimi dracesti si inchipuiri 
desarte, de ganduri si vorbe urate, de credinta slaba si 
de fapte rele. La toate acestea ne indeamna si Sfantul 
Ioan Scararul, mare traitor si dascal al pocaintei, al 
postului si al virtutilor.Duminica a patra din Postul 
Mare este numita si Duminica Sfantului Ioan Scararul 
pentru ca, in aceasta duminica, se face o pomenire 
deosebita Sfantului Ioan Scararul, desi el este praznuit, 
de obicei, pe 30 martie. Deci, pomenirea Sfantului Ioan 
Scararul nu se face pentru ca ar fi ziua trecerii lui la 
viata vesnica, ci el este pomenit in duminica a patra din 
Post ca dascal al pocaintei. El se numeste „Scararul“ 
pentru ca a scris o carte deosebita pe care a intitulat-o 
"Scara virtutilor" sau "Scara paradisului", prin care ne 
arata cum, prin lepadarea de patimi si prin dobandirea 
virtutilor, oamenii urca duhovniceste, in sufletul lor, 
spre invierea sufletului si spre intalnirea cu Hristos cel 
rastignit si inviat, adica prin comuniunea cu Dumnezeu 
ei dobandesc Raiul sau Paradisul.Sfantul Ioan Scararul a 
trait in ultima parte a secolului al Vl-lea si prima parte a 
secolului al VII-lea, a murit in anul 649 si a fost pretuit 
totdeauna de Biserica in calitatea sa de intelept 

duhovnic, vindecator de suflete, dascal al pocaintei. 
Cartea sa, numita "Scara", a fost multa vreme un manual 
de formare duhovniceasca a calugarilor, fiind citita 
secole de-a randul cu multa atentie si cu multa dragoste 
in toate manastirile. Ceea ce retinem in mod deosebit 
din aceasta lucrare este faptul ca adevarata pocainta 
este izvor de bucurie. El vorbeste despre lacrimile 
pocaintei cele de bucurie aducatoare. Bucuria pe care 
lacrimile pocaintei o aduc este bucuria Duhului Sfant, pe 
care Dumnezeu o daruieste celor ce isi plang pacatele si 
primesc iertare. Aceasta este bucuria iertarii, bucuria 
ridicarii, bucuria innoirii, bucuria sfintirii sufletului 
omului pacatos, bucuria invierii lui din moartea 
pacatelor si a patimilor."Scara" a fost si inca mai este, in 
multe manastiri, calauza duhovniceasca in lupta 
impotriva patimilor si in dobandirea virtutilor. In 
lucrarea sa "Scara", se vede ca Sfantul Ioan a scris cum a 
trait si a trait cum a scris. De aceea, in duminica a patra 
din Postul Sfintelor Pasti, el este pomenit ca „scara“ sau 
intaritor al celor ce se nevoiesc si urca sau sporesc 
duhovniceste, atat prin pilda vietii, prin scrisul sau, cat 
si prin rugaciunile pentru cei ce se lupta duhovniceste, 
asa dupa cum ne arata cartea Triodului: „Intarind ca 
niste trepte virtutile, spre cer te-ai suit cu adevarat 
luminand, prin dreapta credinta, la adancul cel 
nemasurat al privirii la cele de sus, biruind toate 
pandirile demonilor, si pazesti pe oameni de vatamarea 
lor, o Ioane, scara virtutilor; si acum te rogi, sa se 
mantuiasca robii tai“.Fiind icoana a infranarii si a 
ascezei, Sfantul loan Scararul este numit in Triod „rai al 
virtutilor“, „legiuitorul ascezei (nevointei)“ si 
„faptuitorul“ prin excelenta. Cu alte cuvinte, Sfantul loan 
Scararul este o faclie si o buna calauza duhovniceasca 
postitorilor in urcusul lor spre Inviere, spre Lumina 
Sfintelor Pasti. 

384 de copii ucişi în Siria de 
la începutul violenţelor 

384 de copii au fost ucişi în Siria de la 
începutul revoltelor împotriva preşedintelui 
Bashar al Assad acum un an. Numărul a fost 
dat publicităţii de UNICEF şi arată gravitatea 
situaţiei umanitare în Siria. În ultimele 10 luni, 
sute de copii au fost arestaţi, iar şcolile s-au 
transformat în centre de detenţie pentru copii 
şi adulţi deopotrivă, unde toţi suferă tortură 
brutală din partea forţelor guvernamentale.  
Violenţa sexuală împotriva copiilor a devenit o 
obişnuinţă în centrele de detenţie, raportează 
UNICEF şi zeci de copii au murit în timpul 
raidurilor auto ale armatei siriene. 
Rebelii sirieni au iniţiat proteste împotriva 
preşedintelui Assad, sperând într-un sfârşit al 
celor 5 decenii de dominaţie totalitară a 
partidului Socialist Baathist.Din august, forţele 
armate guvernamentale au început 
bombardarea zonelor rezidenţiale unde se 
crede că ar locui rebelii, cu muniţie de război. 
În ciuda protestelor internaţionale şi a 
condamnării violenţei împotriva civililor, 
Assad a răspuns manifestaţiilor şi opoziţiilor 
cu forţă de război. Într-un caz, o fetiţă de 2 ani 
a fost ucisă în oraşul touristic Latakia de către 
un poliţist care a spus că nu doreşte ca acest 
copil să devină un manifestant împotriva 
regimului, a raportat Consiliul Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului. Centrele de detenţie 
asimilează toate familiile rebelilor cu aceştia, 
astfel sute de copii sunt torturaţi pentru a 
spune unde se ascund părinţii lor. Cruzimea 
acestor acte este fără margini. „Oamenii au 
mâinile şi picioarele legate cu coliere de 
plastic. Sunt bătuţi fără milă, inclusiv copiii de 
10 ani. Una dintre practicile de intimidare ale 
militarilor este bătaia copiilor până la sânge în 
faţa mamelor lor” a spus un raportor al 
Consiliului ONU. Ala Sassila, de la Consiliul 
Siriano-American a spus: „Numărul copiilor 
care au fost ucişi în ultimele două luni a 
escaladat. Cred că regimul face aceasta pentru 
a determina pe rebeli să oprească 
manifestaţiile şi protestele împotriva 
sa”.Situaţia exactă este imposibil de aflat, 
întrucât regimul totalitar împiedică orice 
jurnalist străin să pătrundă în zonele de 
conflict (de teroare). Unul dintre jurnaliştii din 
partea Ligii Arabe, a spus: „Ceea ce am văzut 
este un dezastru umanitar. Regimul nu comite 
o crimă de război, ci o serie uriaşă de crime 
împotriva oamenilor nevinovaţi. Copiii sunt 
ucişi, iar alţii sunt lăsaţi să moară de foame 
sau terorizaţi” a spus jurnalistul pentru France 
Press. Printre miile de civili ucişi se află şi 
mulţi creştini. 
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POSTUL - MIJLOC DE DEZLIPIRE DE PĂCAT ŞI ALIPIRE DE 
DUMNEZEU 

Postul este, o stare spirituală de jertfă sau ofrandă a celui care 
posteşte, stare cultivată în mod liber şi după puterea fiecăruia. Postul 
este şi semnul dorinţei omului credincios de a se elibera de lăcomia 
după bunuri materiale spre a se uni prin rugăciune mai intensă cu 
Dumnezeu Cel netrecător şi nelimitat, Izvorul bucuriei veşnice. Postul 
este un dar al omului adus lui Dumnezeu, şi drept răsplată el primeşte 
alte daruri, darul cel mai mare este iertarea păcatelor. Prin pocăinţa 
intensă făcută de om în această perioadă omul devine un om nou în 
trăire şi simţire, deoarece postul este o perioadă de iertare a păcatelor. 
Postim pentru iertarea păcatelor, această perioadă de post trebuie 
parcursă cu o bucurie a iertării. Perioada de post este o perioadă de 
întărire a voinţei noastre, de luminare a omului. Această luminare 
omul o obţine prin pocăinţă, rugăciune şi nevoinţă. Nevoinţa implică 
ideea de a nu face voia ta ci a face voia lui Dumnezeu, prin ceea ce 
gândeşti, prin ceea ce vorbeşti, prin ceea ce lucrezi. Nu postim pentru 
a ne îndeplini o formalitate, ci postim pentru a ne pocăi. Postul este o 
perioadă de întărire a voinţei, de o schimbare a voinţei noastre 
înclinată spre rău. Această schimbare interioară este începutul învierii 
sufletului nostru. Postul este o perioadă de întâlnire a omului cu 
Dumnezeu. În această perioadă renunţăm la anumite mâncări, 
renunţăm la anumite lucruri ce ne desfătează anumite pofte, în 
schimbul acestor lucruri omul se hrăneşte cu hrană duhovnicească, 
prin rugăciune, prin citirea Sfintelor Scripturi şi facerea de fapte bune. 
La toate acesta suntem îndemnaţi în mod deosebit în această perioadă, 
de a le trăi şi practica. Aceste virtuţi practicate ne devin trepte spre 
înviere, de aceea şi perioada de post este o perioadă de urcuş şi 
înălţare, spre Dumnezeu. Biserica propune postul şi nu impune. Prin 
această propunere, ne orientăm spre viaţa cerească, această 

propunere devine scară spre înviere.Bucuria pe care o aduce postul o poate 
descrie numai cel care practică postirea împreună cu toată Biserica, din 
toate timpurile. Noi când postim suntem în comuniune cu Sfinţi ce au postit 
şi sau pocăit de—a lungul veacurilor. Bucuria postului este pacea şi bucuria 
iertării, în felul acesta lacrimile iertării şi plângerii păcatelor sun 
transformate în lacrimi ale bucuriei. Sfântul Ioan Scărarul a numit lacrimile 
pocăinţei lacrimile cele de bucurie aducătoare. Omul prin ţinerea postului 
intră în faza de vindecare a sufletului. Tot în această perioadă de nevoinţă 
omul adună lumină şi bucurie. Postim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu mai 
mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm. Ne încredinţăm Lui, 
pentru că El este Izvorul vieţii noastre.  
Viaţa omului în trup se menţine din darurile lui Dumnezeu create pentru 
om: aerul, apa, lumina şi roadele pământului, în timp ce viaţa sufletului se 
hrăneşte din iubirea milostivă şi smerită a lui Dumnezeu, prin rugăciune şi 
prin Sfintele Taine ale Bisericii.Prin urmare, postul susţine rugăciunea 
omului credincios care face din relaţia sau legătura sa cu Dumnezeu 
centrul, lumina şi hrana sufletului său. Prin urmare, cine posteşte şi nu se 
roagă, acela nu adună lumină spirituală în suflet, ci rămâne doar la nivel de 
exerciţiu biologic şi psihologic, motivat igienic sau estetic.  
De fapt, postul nu este numai abţinere de la bucate de origine animală, ci şi 
înfrânare de la orice fel de lăcomie materială şi de la orice păcat (gând, 
cuvânt sau faptă lipsite de iubire de Dumnezeu şi de aproapele). Prin 
urmare, înţelegem că, mai ales în această perioadă a Postului Sfintelor 
Paşti, suntem chemaţi să îndreptăm comportamentul lui Adam cel vechi 
din noi, nu dând vina pe alţii pentru păcatele noastre, nu acuzând sau 
judecând pe alţi păcătoşi, ci recunoscând şi plângând propriile noastre 
păcate, judecându-ne pe noi înşine în Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei, 
pentru a primi iertarea păcatelor. 

 

Moşii de iarnă în tradiţia creştină: Rugăciuni pentru cei adormiţi întru Domnul 

Rugăciuni pentru cei adormiţi în Domnul  

În fiecare an, până la sărbătoarea Sfintelor Paşti, toate sâmbetele sunt dedicate pomenirii celor adormiţi. „Moşii de iarnă”, credincioşii aduc la Biserică pomene pentru 

sufletele celor dragi. Cunoscută şi sub denumirea populară de „Moşii de iarnă”, această zi este un prilej de comemorare şi rugăciune pentru cei care „s-au săvârşit în 

dreapta credinţă”.  

Credinţa ortodoxă nu-i uită pe 
strămoşi!  

„Moşii” înseamnă, de fapt, neamul 

din care ne tragem, strămoşii cei 
mai îndepărtaţi, despre care ştim 
tot felul de întâmplări, verii, 
mătuşile, unchii noştri, părinţii, 
fraţii, surorile, copiii, prietenii 
apropiaţi, într-un cuvânt, toţi cei 
dragi ai noştri, mutaţi în „lumea de 
dincolo”, pentru care se se face 
parastas, se citesc rugăciuni spre 
„veşnica lor pomenire”. Dat fiind 
misterul a ceea ce se află dincolo de 
această viaţă pământească şi 
imposibilitatea păstrării unei 
legături văzute cu cei plecaţi dintre 
noi, perioada acestor sâmbete este 
vremea apropierii, a rememorării, a 
reînvierii chipurilor dragi ale celor 
pe care i-am iubit. Şi în aceste 
frânturi de viaţă recuperată, în 
aceste momente de rugăciune 
înălţată pentru odihna sufletelor lor, 
suntem toţi laolaltă, ca în trecut. De 
asemenea, slujbe de pomenire se 
vor oficia şi în cimitire, lângă 
morminte. Cei vii se pot ruga pentru 
cei adormiţi în Domnul, aşa cum ne 
îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur: 
„Să ne rugăm pentru cei morţi, iar 
dacă cel mort este păcătos, să i se 
dezlege păcatele, iar dacă este un 
drept, să câştige prinos de plată şi 
să mijlocească la Dumnezeu pentru 
noi”. Aşadar, adevăraţii creştini simt 
nevoia legăturii cu fraţii lor prin 
rugăciune, prin pomeniri şi prin 
slujbe speciale. Există totodată 
obligaţia firească de a-i pomeni pe 
cei adormiţi. Moşii de iarnă nu 
reprezintă neapărat o zi în care să 
ne plângem morţii, ci un prilej cu 
care îi pomenim şi le arătăm că nu i-
am uitat.  
„Rugăciunea pentru cei morţi – 
expresia fundamentală a Bisericii 
ca iubire”  
Pentru că mulţi creştini au murit pe 
neaşteptate şi fără pregătirea sau 
pocăinţa necesară, Biserica face 
pomenire pentru toţi aceştia, ca să 
se bucure de fericirea veşnică. 
Pomenirile și rugăciunile pentru cei 
adormiți sunt mai ales o dovadă a 
dragostei de aproapele, fiindcă toţi 

suntem pecetluiţi în Hristos, iar harul reprezintă începutul mântuirii. Grija 
pentru cei adormiţi se regăseşte la toate popoarele. Orice civilizaţie din 
trecutul omenirii şi-a pomenit pe cei trecuţi dincolo. Învăţătura de credinţă 
a Bisericii noastre Ortodoxe ne arată că moartea este doar despărţirea 
sufletului de trup. În urma acestei despărţiri, numai trupul îşi pierde 
puterea de viaţă, ca orice materie trecătoare.  
Cei vii au putinţa de a se ruga petru cei morţi, în nădejdea că aceste 
rugăciuni se împlinesc, adică pot duce la iertarea unor păcate. Mai mult 
încă, cei vii au datoria să se roage pentru toţi membri Bisericii. La aceasta îi 
cheamă şi îi obligă dragostea, care îi leagă pe toți fraţii cei întru Hristos, vii 
sau adormiţi, după cum afirmă părintele Al. Schmemann: „Rugăciunea 
pentru cei morţi este expresia fundamentală a Bisericii ca iubire. Rugându-
ne pentru ei, ne întâlnim în Hristos, care este dragoste, înfrânge moartea, 
care este ultima biruinţă asupra înstrăinării şi lipsei de dragoste. În Hristos 
nu este diferenţă între cei vii şi cei morţi”.  
Învăţătura despre datoria celor vii de a se ruga pentru cei adormiţi în 
Domnul a fost pusă în practică de creştini încă din primele veacuri. De 
asemenea, Sfânta Liturghie, săvârşită din vechime şi până astăzi, cuprinde 
rugăciuni pentru cei adormiţi, iar mărturii de netăgăduită valoare în 
această privinţă găsim în Sfânta Scriptură, la toţi Sfinţii Părinţi şi vechii 
scritori bisericeşti. Aici pomenirea se face de mai multe ori, dar îndeosebi 
la Proscomidie, la ieşirea cu cinstitele Daruri şi după Sfinţirea Darurilor, în 
cursul rugăciunii de mijlocire generală pentru vii şi morţi, când preotul 
pomeneşte în taină pe toţi răposaţii, cu aceste cuvinte: „Pomeneşte, 
Doamne, pe toţi cei adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii celei de veci 
şi-i odihneşte pe dânşii, Dumnezeul nostru, unde străluceşte lumina feţei 
Tale”.  
Sfântul Simeon al Tesalonicului, urmând tradiţia apostolică, scrie: „Nimic 
altceva nu este atât de folositor pentru cei adormiţi, nici pricinuitor de 
atâta bucurie, iluminare şi unire cu Dumnezeu precum aceasta. Deoarece 
Însuşi Sângele Domnului este cel care, prin această Jertfă, se varsă pentru 
noi, netrebnicii, şi Însuşi Dumnezeiescul Trup este Cel care se jertfeşte în 
Sfântul Altar”.  
Coliva, prescura şi vinul în tradiţia ortodoxă  
Pentru slujba de pomenire a morţilor, atât în mediul urban, cât și în cel 
rural, gospodinele pregătesc colivă, prescuri (colaci) şi vin, le aduc la 
Biserică pentru a fi sfinţite şi date de pomană pentru sufletul celor 
adormiţi. De asemenea, la praznicul Moşilor de iarnă se împart vase cu 

bucate, dintre care nu lipsesc răciturile, piftiile, colacii cu miere şi nuci, 
plăcintele cu brânză, laptele, băuturi pregătite în casă.  
Coliva, termen de origine greacă, se face de regulă din grâu amestecat cu 
zahăr, miere sau cu alte ingrediente mirositoare, care îi dau un gust plăcut. 
Ea este simbolul trupului celui răposat, iar legănarea şi ţinerea de colivă în 
timpul cântării ,,Veşnică pomenire” este expresia legăturii sau comuniunii 
sufleteşti cu cel decedat, pentru care ne rugăm. Coliva se face din grâu 
pentru că bobul de grâu este dat pildă de Mântuitorul şi Sfântul Apostol 
Pavel, ca simbol al învierii morţilor. După cum grâul se seamănă mai întâi 
sub brazda, pentru ca putrezind să încolţească şi să dea roadă, tot aşa şi 
trupul omului îngropat va învia întru nestricăciune. După tâlcuitorii 
cultului liturgic ortodox, dulciurile şi ingredientele cu care se amestecă 
grâul simbolizează virtuţile celui răposat şi ale sfinţilor pe care noi îi 
invocăm în rugăciune.  
Pâinea, colacul sau prescura aduse la parastas, fiind făcute tot din grâu, au, 
în genere, acelaşi simbolism. În unele zone ale ţării ele se numesc chiar 
,,parastas”. În Oltenia aceşti colaci se împletesc după o anumită tehnică şi 
sunt de anumite mărimi. Ei constituie elementul nelipsit al pomenirii. 
Alături de colivă şi colac, la parastas se întrebuinţează şi vinul din care se 
stropeşte, în formă de cruce, peste mormânt sau pe locul unde se 
săvârşeşte parastasul, ca şi peste colivă. Utilizarea vinului este o 
reminiscenţă din vechile practici romane legate de cultul morţilor, numite 
„libaţiuni”, adică spălări sau stropiri. În practica noastră creştină, vinul este 
simbol al miresmelor cu care a fost uns trupul lui Hristos după moarte.  
Atât vinul, cât şi pâinea, sunt elemente necesare Tainei Sfintei 
Împărtăşanie. De aceea turnarea din ele pe pământ sau peste trupul celui 
raposat este un simbol al vieţii veşnice pe care o aduce împărtăşirea cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos. Este cunoscut, de asemenea, faptul că 
lumânările care se aşază în prescuri sau colivă sunt semnul jertfei pentru 
cel adormit.  
Sâmbăta, zi de pomenire a celor adormiţi  
Sfinţii Părinţi au rânduit ca sâmbăta să se facă pomenirea celor adormiţi, 
pentru că este ziua în care Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu sufletul 
în iad, ca să-i elibereze pe drepţii adormiţi. Pe de altă parte, sâmbăta e 
deschisă spre duminică, ziua Învierii Mântuitorului Hristos. Moşii de iarnă 
marchează începutul sâmbetelor morţilor, în număr de şapte, care se vor 
încheia sugestiv cu Sâmbăta lui Lazar, înainte de Săptămâna Mare sau 
Săptămâna Patimilor. Sâmbăta de Paşti, a opta la numărătoare, este una 
aparte, căci Mântuitorul Însuşi a murit cu trupul, urmând să învieze a treia 
zi, spre răscumpărarea neamului omenesc din moartea păcatului 
strămoşesc şi spre viaţa veşnică. Biserica a rânduit în an două sâmbete 
mari, când se fac pomeniri mai ales pentru morţii care au murit pe 
neaşteptate: Moşii de iarnă (sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoşătoarei 
Judecăţi) şi Moşii de vară (sâmbăta dinaintea Pogorârii Duhului Sfânt). La 
acestea se adaugă Joia Înălţării, când se pomenesc toţi eroii neamului.  
Ierurgia parastasului (cuvântul „parastas” înseamnă „a mijloci pentru 
cineva”) este o rugăciune de mijlocire pentru cei adormiţi, o prescurtare a 
slujbei înmormântării, care are în centru cântarea „Veşnica pomenire”. Se 
mai numeşte şi „pomană” şi a rămas ca obicei de la agapele care se făceau 
la începutul creştinismului după fiecare Sfântă Liturghie. Din partea 
familiei celor adormiți se fac parastase la 3, la 6, la 9, la 40 de zile de la data 
morţii. Apoi la 3, 6 și la 12 luni şi în fiecare an, până la şapte ani. Se 
obişnuieşte și pomenirea morţilor în cadrul a 40 de Sfinte Liturghii la rând, 
în cursul unui an, sub numele de „sărindare”. Astfel, la zilele de pomenire 
generală rânduite de Biserică, se adaugă aceste zile de pomenire 
individuală a celor răposaţi. Toate aceste slujbe de pomenire, individuală 
sau colectivă, sunt momente de vie şi profundă comuniune cu cei răposaţi.  

  

 

                                                                   Rugaciunea  pentru  morti 
Rugaciunea pentru morti este un act 
de caritate si contine doua virtuti: 

rugaciunea in ea insasi, ca serviciu adus lui Dumnezeu; si rezultatul 
rugaciunii, ca bine ce se face raposatului.  
Prin urmare, rugaciunea pentru morti este in acelasi timp o fapta de 
milostenie si o fapta de credinta. Domnul Iisus Hristos, El Insusi, ne invata 
ca noi n-am putea avea nici o virtute fara ajutorul Sau. A chema mila 
dumnezeiasca asupra-ne si asupra altora, asupra viilor si asupra mortilor - 
este o tendinta ce exprima vointa lui Dumnezeu. Rugaciunea, dupa 
invatatura Apostolului si a Bisericii ecumenice, este o lucrare a Sfantului 
Duh ce locuieste in noi. Sfantul Efrem Sirul explica lamurit, printr-o 
paralela, posibilitatea si influienta salvatoare a rugaciunilor noastre asupra 
sufletelor raposatilor. In testamentul sau, el zice, intre altele, ca intre 
raposati si vii, cand acestia se roaga pentru ei, este aceiasi simpatie ce 
exista in natura intre fructele pamantului. Astfel, cand timpul infloririi a 
trecut pentru vie, vinul in pivnita incepe a fierbe; cand unele legume 
plantate in pamant incep a se desfasura, aceleasi legume in case dau 
ramuri. A purta sarcina unul altuia inseamna a avea un viu interes pentru 
soarta aproapelui. Insusi Domnul a luat partea cea mai vie la soarta 
pacatosilor, impovarandu-Se cu toate pacatele noastre si facandu-Se 

vinovat de toate greselile noastre inaintea Parintelui Sau ceresc; toate 
aceste greseli le-a spalat cu sangele Sau si le-a sters prin moartea Sa. 
Asadar, daca Insusi Dumnezeu ia parte la soarta noastra, putem noi sa nu 
ne interesam de soarta aproapelui nostru, cerand pentru el mantuirea, 
putem noi sa nu sacrificam tot ce este in puterea noastra? Domnul nostru 
Iisus Hristos ne invata si ne-a aratat ca nu sunt morti propriu-zis, ca 
oamenii vietuiesc dincolo de mormant. Viata crestina este intemeiata pe 
iubirea pe care suntem datori a o exprima nu numai prin cuvinte, ci si prin 
fapte. Apostolii au probat iubirea lor prin fapte: rugandu-se pentru 
membrii Bisericii lui Hristos si purtand greutatea aproapelui. Biserica 
Ortodoxa se roaga pentru tot universul, pentru toti oamenii - vii sau morti - 
numai daca ei sunt ortodocsi si daca au parasit aceasta viata intru credinta 
si nadejde. Nu e nevoie decat a crede in Dumnezeu pentru a fi convins de 
eficacitatea rugaciunilor pentru raposati. De voi uita pe raposatul, de voi 
uita raporturile mele cu el, prin ce pot arata ca l-am iubit cand era cu mine 
pe pamant? Daca intr-adevar l-am iubit viu fiind, as putea inceta sa-l mai 
iubesc cand va fi mort? O astfel de presupunere ar fi contrara bunului simt. 
La nevoie se cunosc adevaratele prietenii si putem noi sa ne inchipuim o 
trebuinta mai mare decat aceea a sufletului nedesavarsit, incarcat de 
pacate? Astfel se arata inalta indatorire inaintea lui Dumnezeu si inaintea 

raposatilor a celui ce se roaga pentru morti. A inmormanta trupul 
raposatilor este un act de milostenie practicat de intreaga omenire. Insa 
religia crestina pretinde inca sa se ingroape trupul cu toata onoarea ce se 
cuvine templului Sfantului Duh. Asadar, inmormantarea trupului este un 
act de caritate propriu intregii omeniri, in vreme ce rugaciunea pentru 
raposati este rodul acelora ce cunosc pe adevaratul Dumnezeu - izvorul 
iubirii si al vietii. Nu stim si nu putem sti cine greseste si cine are dreptate 
inaintea lui Dumnezeu; numai El singur o stie. Noi nu stim decat un singur 
lucru: ca toti oamenii sunt pacatosi. "Ca nu este drept nici unul ", invata 
Cuvantul lui Dumnezeu (Rom. 3,10). " Nimeni nu e curat de pacate, macar 
de-ar fi trait o singura zi pe pamant" (Iov 14, 44). Noi stim bine ca suntem 
zamisliti in pacat, ne nastem, vietuim in pacat si nu suntem curatiti pe 
deplin de pacat in clipa in care trecem in lumea de dincolo de mormant. 
Nimic mai important nu le revine celor vii decat a urma aceasta porunca: " 
A iubi pe toti si a ne ruga pentru toti ". Acel ce da viata si iarta pacatele a 
zis: " Cereti si vi se va da, nu voiesc moartea pacatosului! ". El insusi ne-a 
invatat a ne ruga astfel: " Si ne iarta noua gresalele noastre! ". Rugaciunea 
data de Domnul slujeste drept fundament la toate rugaciunile noastre, prin 
urmare, si la rugaciunea pentru morti, unde ne rugam pentru mantuirea 
raposatului si cerem iertarea pacatelor sale.  

 
 

Ateii americani se 
reorientează spre 
evrei şi musulmani 

„Ateii americani", una dintre 
cele mai mari organizaţii ateiste 
din Statele Unite, a realizat 2 
panouri publicitare în limba 
ivrit şi în arabă, cu scopul de a-i 
îndemna pe evrei şi pe 
musulmani să-şi reevalueze 
credinţa.  
Panourile conţin textul „Ştii că 
este un mit ... şi ai dreptul să 
alegi". Scopul lor este acela de a 
informa ateii din mijlocul celor 
două grupări de pericolul 
afilierii la comunităţi religioase. 
Dave Silverman, preşedintele 
organizaţiei, a declarat că există 
atei americani care încă fac 
parte din comunităţi religioase 
şi care trebuie să afle că există o 
organizaţie suficient de 
curajoasă şi de organizată 
pentru a-i reprezenta. 
Panourile au fost afişate de pe 5 
martie şi pregătesc terenul 
pentru convenţia ateistă de luna 
viitoare, cu titlul „Raliul 
raţiunii", care va avea loc în 
Washington, D.C. Panoul în 
limba arabă a fost într-o zonă cu 
o populaţie majoritară 
musulmană din statul New 
Jersey, iar cel în limba ivrit într-
un cartier evreiesc din Brooklyn, 
New York. 
Reacţiile nu au întârziat să 
apară. Mohamed Elfilali, 
directorul executiv al Centrului 
Islamic din Passaic County, a 
declarat pentru Christian Post 
că respectă libertatea de opinie 
a tuturor, dar este dezamăgit că 
grupuri asemenea „Ateii 
americani" se orientează spre 
divizarea societăţii şi nu spre 
unirea ei. 
Nu este prima dată când 
campaniile acestei organizaţii au 
creat controverse. Anul trecut în 
decembrie, „Ateii americani" au 
afişat în zone intens circulate un 
panou cu două poze, ale lui Iisus 
şi Moş Crăciun, care le cerea 
creştinilor să respingă miturile 
în care cred, sugerând că Iisus şi 
Moş Crăciun fac parte din 
aceeaşi categorie de personaje. 
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