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“Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Cor XIII, 13) 

  

 Ştim, însă, cu toţii, cât de greu este să schimbi 
comportamentul şi modul de viaţă al cuiva după o anumită 
vârstă! 

Exemple de acest fel pot fi numeroase; eu însă m-
am oprit asupra unei întâmplări pe care am auzit-o de 
curând. Doi tineri, băiat şi fată, s-au cunoscut şi după o 
vreme au hotărât împreună să se căsătorească; părinţii 
fetei au fost de acord, în schimb cei ai băiatului s-au opus 
din considerente... financiare. Considerau „socrii mari” că 
suma de bani pe care ei o investiseră în băiat – care acum 
este la specializare în străinătate, fiind un student foarte 
serios, cu rezultate dintre cele mai bune - era prea mare. 
Soluţia pe care a găsit-o tânărul a fost de a se împrumuta 
pentru a înapoia părinţilor suma „investită” pentru ca apoi 
aceştia (poate) să fie de acord cu hotărârea sa! Fireşte că 
între cei tineri şi părinţii lor a survenit o criză de 
comunicare pe care, cu siguranţă, o vor putea corecta 
destul de greu. Şi exemplele pot continua!  

(continuare în pag. 4) 

 

Părinți și copii -  
împreună spre mântuire 

 
Nu de puţine ori, membrii familiei de 

azi (respectiv părinţii şi copiii) trec printr-o 
perioadă de criză; indiferent că aceasta este 
de natură financiară, morală, de comunicare, 
este cu adevărat o problemă de care multe 
familii se lovesc de-alungul timpului.  

Mă refer la această temă tocmai 
pentru că, prin hotărârea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române (nr. 629/2009), 
prima duminică de după data de 1 iunie a 
fiecărui an este declarată „Duminica părinţilor 
şi copiilor” – dacă vreţi, un corespondent spe-
cific ortodox pentru Ziua internaţională a Fami-
liei (celebrată în proxima duminică din jurul 
datei de 15 mai.) 

M-aş opri de data aceasta la criza de 
comunicare din interiorul familiei.  

Fie că vorbim despre părinţi mai tineri 
cu copii mici, fie că vorbim despre părinţi mai 
înaintaţi în vârstă care au copii adulţi, 
nefericirea unora sau a celorlalţi în cazul unei 
proaste comunicări este profundă şi cred că 
poate fi considerată una dintre cele mai mari 
probleme în raportul dintre părinţi şi copii. Cu 
atât mai grav atunci când este vorba despre o 
ruptură profundă, care înseamnă întreruperea 
dialogului pentru o anumită perioadă. 

Multe mame se plâng de atitudinea 
ostilă din partea fiului sau a fiicei, care 
preferă compania prietenului sau a prietenilor 
în locul relaţionării cu proprii lor părinţi. Sunt 
cazuri când părinţi îndureraţi vin la biserică să 
se roage ca ai lor copii – adulţi deja – să se 

schimbe, să devină mai buni. 
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Unitatea familiei, ca imagine a unităţii 
si unicităţii dumnezeieşti 

 
(continuare din numărul trecut) 

„Ṣi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a 
facut pe el, bărbat si femeie i-a făcut pe ei” (Fac. 1, 27). 

„Deci a creat pe Adam şi pe Eva pentru cea mai mare iubire 
între ei, ca să reflecte taina unităţii dumnezeieşti”.                                                                                                                
     Teofil de Antiohia 

 

 
Ce legătură poate exista între dogmele 

ortodoxe – cum ar fi unitatea de fiinţă a persoanelor 
dumnezeieşti sau învăţătura despre unirea celor două 
firi în Hristos - şi o realitate ce este şi una socială, 
aceea a instituţiei căsătoriei? Reformulând într-un alt 
sens, de ce divorţurile se înmulţesc atunci când oamenii 
nu mai cunosc şi nu mai trăiesc credinţa în care s-au 
botezat? Putem afirma că un mijloc eficient de 
combatere a divorţurilor în România este catehizarea? 
Vom încerca să argumentăm răspunsul pentru fiecare 
dintre întrebări. 
 Limbajul juridic sec şi trist dintr-un act de divorţ 
vorbeşte, de multe ori, despre „nepotrivire de 
caracter” între cei doi soţi. Însă omul este creat de 
Dumnezeu ca unitate psiho-fizică irepetabilă, ca 
persoană ce descoperă şi se descoperă în iubirea prin 
care a fost făcut; omul este „dintru inceput” (Mt. 19, 8) 
bărbat şi femeie, iar femeia este „os din oasele” lui 
Adam si „carne din carnea” sa şi unindu-se cu barbatul 
său „vor fi amândoi un singur trup” (Fac. 2, 23-24). 
Dacă „nu mai sunt doi, ci un trup” (Mt. 19, 6), iar 
„bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe 
înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se 
iubeşte” (Ef. 5, 28), putem spune oare că „nepotrivirea 
de caracter” este o rupere de sine, o ieşire din propria 
rânduială a firii, o nepotrivire a omului cu el insuşi? 
Părinţii Bisericii arată că aceasta este starea omului 
căzut, depărtat de Dumnezeu.  

 Răspunsul dat de Hristos fariseilor în 
Evanghelia după Matei, capitolul XIX arată că 
Dumnezeu consideră ca adulter pe acela care îşi lasă 
femeia şi ia pe alta sau pe acela care ia pe cea 
părăsită, subliniind prin aceasta că legătura căsătoriei 
nu s-a desfiinţat prin părăsirea femeii de către 
bărbat, pentru că „ce a împreunat Dumnezeu, omul să 
nu despartă” (Mt. 19, 6).  
 Mântuitorul subliniază prin cuvinte si lucrează 
prin minune la nunta din Cana Galileii pentru 
revenirea căsătoriei la unitatea si indisolubilitatea ei 
de la început şi încă mai mult, pentru a-i dărui har şi 
putere de a merge spre desăvârşire. Hristos „afirmă 
unitatea celor căsătoriţi, bazat pe faptul că Dumnezeu 
a făcut pe om ca bărbat şi ca femeie şi deci cel ce se 
uneşte cu o femeie se completează în mod atât de 
total cu ea, încât alcătuiesc o unitate. Bărbatul a 
devenit omul întreg prin această femeie sau 
viceversa.”  
 Trebuie să subliniem însă faptul că protopărinţii 
noştri erau, fiecare în parte, oameni întregi meniţi 
desăvârşirii, nelipsind nimic în ei inşişi care să se 
împlinească prin celălalt. Părintele Stăniolae arată în 
contextul operei citate că „omul întreg” despre care 
vorbeşte este omul care merge spre împlinirea sa ca 
om, spre îndumnezeire. Subliniem aceasta pentru a 
evita orice falsă dihotomie de tipul celei propovăduite 
de hinduism sau budism, prin care se subliniaza aşa-
zisa structură complementară atât a universului, cât şi 
a omului: yin şi yang, pozitiv şi negativ, principiul 
masculin şi cel feminin, care numai în stare de echilibru, 
împreună, alcătuiesc un întreg.  
 Pentru a evita înţelegerea greşită, vorbind 
despre crearea femeii, Sfântul Ioan Hrisostom arată că 
„Dumnezeu a creat din coasta lui Adam această fiinţă 
cugetătoare; şi, cu marea Lui înţelepciune, a făcut-o 
desăvârşită şi întreagă, întru totul asemenea omului, 
adică raţională, în stare să-i dea omului ajutor în 
împrejurări grele, în nevoi şi în cele ce menţin viaţa.” 
Sigur că unitatea familiei este una în planul creaţiei, o 
unitate omenească, dar ea este una voită de 
Dumnezeu încă de când a creat primul om. Unitatea 
celor doua persoane în cadrul familiei nu este atât o 
unitate organică, care ţine de trup, de fiziologic, ci o 
„unitate prin iubire”. Dacă „Dumnezeu este iubire” (I In. 
4, 8, 16), atunci omul este chip al Iubirii iar familia este 
reflexie a acestei iubiri dumnezeieşti între persoanele 
umane care „se dăruiesc, se acceptă si se afirmă 
reciproc”, asemenea Persoanelor dumnezeieşti spre a 
căror asemănare le călăuzeşte Hristos prin Sfintele 
Taine. 

(urmarea în numerele viitoare) 

George SĂHOŢEANU 
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 Ne propunem ca, în paginile revistei noastre, să 
publicăm, în afară de articole, și poezie - în primul rând 

creștină. De aceea, ne-am bucurat să primim la redacție un 
întreg volum de poezie, din partea domnului Lică PAVEL, care 
este prezent și la slujbele din biserica noastră. Îi mulțumim 
pentru disponibilitatea pe care ne-a arătat-o și pentru 
materialul pus la dispoziție! 

 

Eu plâng... 
 

...Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! 
(Ioan 20, 29) 

 

Să Te văd eu însumi aș fi vrut 
Când în lume ai venit - Lumină, 
Dar ascuns în ea ești nevăzut 

Iar eu plâng, pierdut  pe veci în tină. 
 

Orb, din fila Bibliei, Te chem,  
Inima-mi e strigătul de clopot, 
Rupe azi cumplitul Tău blestem 

Ca să dea iubirea mea în clocot. 
 

Poate-ar trebui să faci minuni, 
Dar mi-e temaă că ar fi zadarnic,  

Mă călătoresc printre genuni 
Și după Lumină plâng amarnic. 

 
Diavolul îmi pune lanț de fier 

Când spre Cer vrea Eu-mi să se-avânte. 
Plâng atunci din ochii lui Homer 

Și Te-ascund sub aripile-mi frânte. 
 

Lică PAVEL 
 

 
Copii de grădiniţă - în vizită la biserica 

noastră 
 

 Ne-a plăcut întotdeauna să avem în mijlocul 
nostru tineri, adolescenţi, şi copii alături de 
comunitatea din biserică -  adulţi, vârstnici, părinţi. 
Împreună să ne rugăm şi împreună să îi cântăm lui 
Dumnezeu! 
 Duminică, 26 mai 2015, a fost rândul copiilor 
de la Grădiniţa numărul 211 să ne viziteze şi să ne 
prezinte un program de care ne-am bucurat toţi - 
credincioşi şi preoţi - care am fost de faţă la un 
program artistic desfăşurat în biserică imediat după 
terminarea Sfintei Liturghii. 
 “Îngeraşii” de la Grădiniţa nr. 211 ne-au 
bucurat cu câteva cântecele potrivite pentru vârsta lor, 
pline de optimism şi frumuseţe, iar hăinuţele albe ne-
au făcut să ne gândim că nevinovăţia şi “curăţia 
inimii” despre care spusese Mântuitorul Hristos se 
găsesc în primul rând în inimile acestor micuţi care văd 
şi simt altfel decât noi, ceilalţi adulţi. 
 Sperăm sincer că aceşti copilaşi vor reveni în 
biserica noastră “să ne cânte şi să ne încânte”, să ne 
transmită măcar o frântură din ceea ce au ei mai 
frumos: copilăria şi nevinovăţia. 
 Asta cu atât mai mult cu cât ne aflăm în luna 
Iunie - o perioadă dedicată, prin excelenţă copiilor 
de toate vârstele, cu ziua de 1 Iunie, dedicată la nivel 
internaţional sărbătoririi Copilului, în luna în care se 
termină şcoala şi încep vacanţele - cu atâta bucurie şi 
nerăbdare aşteptată de toţi şcolarii! 
 Vă mai aşteptăm, dragi copii, şi vă dorim ca 
Dumnezeu să vă ocrotească pe toţi, alături de părinţi, 
de învăţători şi profesori! 

Sfânta muceniță 
Sofia, împreună 
cu fiicele: Pistis, 
Elpis și Agapis 
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Invitaţie la... participare 
 

 Dragi tineri de toate vârstele, acum jumătate 
de an am început o serie de întâlniri catehetice 
desfăşurate în fiecare zi de marţi de la ora 18.00. 
 Aceste întâlniri au fost concepute sub forma 
unor prezentări de cunoştinţe, dar şi sub forma unui 
dialog, în cadrul căreia putem discuta pe diferite 
subiecte. 
 Astfel, pentru fiecare întâlnire săptămânală ne 
propunem câte o temă, care poate avea legătură cu 

perioada liturgică respectivă - cum ar fi perioada 
Crăciunului, Postului Mare, a Sfintelor Paşti - dar şi 
alte subiecte de interes general. 
 Ne aşteptăm, însă, ca interesul din partea 

credincioşilor să fie mai mare iar prezenţa să fie mai 
numeroasă!  
 Prin urmare lansăm prin intermediul revistei 

noastre o invitaţie către toţi tinerii parohiei - care în 
scurt timp vor intra şi în vacanţă, deci nu vor mai fi 
reţinuţi cu şcoala, facultatea, etc. - de a participa la 
întâlnirile noastre săptămânale! 
 

Întoarcerea din rătăcire 
 

Titlul acestui aricol mi-a venit în minte în urma 
unei experienţe personale avute-n anul 2009, când 
un fost coleg de facultate, promiţându-mi  că m-ajută 
să-mi găsesc un loc de muncă bine plătit, era să mă 
trimită direct la închisoare.  

Cum aşa? Acest personaj se ocupa, zicea el, 
cu fabricarea de produse lucrate manual, pe care eu 
urma să le promovez online si să-mpărţim profitul 
astfel obtinut. Cum mi-am dat seama că e treabă 
dubioasă? Foarte simplu: el era un bun orator , dar 
când era vorba de pus în practică şi de venit cu 
mostre, materiale etc, zicea că nu le are , c-o fi ş-o 
păţi, până când am descoperit la el niste substanţe 
care semănau a stupefiante [lucru confirmat apoi].  

Atunci m-am dus acasă şi, Dumnezeu m-a-
ndemnat să iau legătura cu cineva căreia, povestindu
-i situaţia, mi-a zis să-mi caut duhovnic si să mă 
spovedesc. Lucru pe care l-am şi făcut, iar de atunci 
sunt din nou pe calea bisericii [sunt stranepot de 
preot] şi-i mulţumesc Domnului pentru toate, rugându-L 
să m-ajute şi pe mine să-mi ţin cuvântul dat părintelui 
duhovnic.  

De la acea convorbire s-au întâmplat numai 

lucruri bune în plan spiritual, asupra cărora nu vreau 

să insist , ca să nu sune a laudă. Ideea principală  e 

urmatoarea: Bine este să ne ferim de cei care promit 

mult şi fac puţin, fiindcă ne pot duce pe căi greşite, 

sau, cum au spus romanii: Cave canem! [ca muşcă rău] 

Mircea-Vlad ALEXANDRESCU 
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Părinți și copii -   
Împreună spre mântuire 

 
Care este răspunsul Bisericii noastre la aceste 

situaţii? Ei bine, în această situaţie, relaţia dintre 
părinţi şi copii trebuie să aibă înainte chiar modelul 
suprem, al felului în care Dumnezeu Tatăl se arată şi 
faţă de noi ca un părinte, dar şi atitudinea Fiului faţă 
de Părintele Său.  

Astfel, faţă de noi – oamenii, Dumnezeu Tatăl 
este îndelung-răbdător, iubitor, dar şi un pedagog 
desăvârşit (de câte ori nu ne-am minunat atunci cât de 
mare este înţelepciunea Sa, prin care ne-a arătat 
drumul cel bun pe care să-l alegem în viaţă!), 

neposesiv (atâta vreme cât El nu intră cu forţa în viaţa 
noastră, atunci când noi nu I-o cerem!) şi bogat în 
răsplătiri. 
 Fiul este model de ascultare („ascultător  
făcându-se până la moarte”...), de iubire împărtăşită 
Părintelui Său ceresc, de împlinitor al planului 
dumnezeiesc, dar şi bucuros de a împărţi harul Său 
dumnezeiesc pe toţi cei care vor a se face „prieteni ai 
Săi” prin „împlinirea poruncilor Sale”, dar şi ca pildă 
de jertfelnicie şi responsabilitate în împlinirea misiunii 
Sale divino-umane. 

Să facem, aşadar, tot ceea ce depinde de 

fiecare dintre noi pentru a deveni părinţi şi copii mai 

buni!    (Continuare din pag. 1) 


