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În această Duminică, a doua după 
Sfintele Paşti, Biserica drept-măritoare 

face amintire de femeile mironosiţe care, 
în prima zi a săptămânii, Duminica, au 

plecat la mormântul Mântuitorului Iisus 
Hristos să împlinească Ritualul ungerii cu 

Mir sfânt a trupului Mântuitorului.

Pentru că îngroparea a avut loc Vineri 
seară, n-au apucat să îndeplinească 
acest ritual, nici Sâmbătă că era Sa-

bat, ci abia Duminică în zori aceste femei 
au ignorat pericolul de a fi prinse şi pedep-
site fie de iudei, fie de soldaţii români şi au 
mers la mormânt cuprinse de durere să 
jelească pe Învăţătorul lor. Grija lor era 
cum vor da la o parte piatra de pe mormânt, 
dar ajungând acolo au văzut piatra dată 
într-o parte şi un înger care le-a vestit 
Învierea lui Hristos. 

„Cuprinse de frică şi de uimire” (Marcu 
16, 8), femeile mironosiţe au alergat într-un 
suflet la Apostoli şi le-au vestit Învierea 
Domnului, devenind astfel, pentru vrednicia 
lor, primele vestitoare ale celei mai mari 
minuni din istoria mântuirii: Învierea.

În Sfânta Evanghelie sunt consemnate 
numele câtorva femei mironosiţe sau 
purtătoare de mir: Maria Magdalena, Salo-
meea, Ioana, Maria lui Cleopa, Suzana şi 
surorile Maria şi Marta. În mijlocul femeilor 
mironosiţe un loc de seamă îl ocupă Maica 
Domnului care a îmbărbătat pe femeile 
purtătoare de mir, dar şi ea, Maica Sfântă, a 
găsit sprijin şi mângâiere din partea acestora 
în cele mai cumplite momente ale Patimilor 
Fiului ei. 

Vrednice de toată lauda sunt aceste femei 
mironosiţe pline de toate virtuţile. Credeau 
cu tărie în Dumnezeirea Fiului Lui Dumne-
zeu, Mesia Cel adevărat vestit de prooroci, 

dar şi în Învierea Sa. Duceau o viaţă curată 
trăită în sfinţenie, cu rugăciune şi post, 
înfrânare şi milostenie. Iubeau pe Dumne-
zeu şi pe aproapele, iar tot avutul lor l-au 
pus în slujba predicării Evangheliei, odih-
nind şi ospătând pe Domnul şi pe Apostoli. 

Au fost martore nu numai la Învierea Lui 
Hristos ci au urmat pe Domnul mai ales în 
timpul Pătimirilor Acestuia. Ele L-au văzut 
pe Hristos însângerat şi căzut sub greutatea 
Crucii, dezbrăcat de cămaşă şi întins pe 
Cruce, au văzut când I s-au bătut piroane la 
mâini şi la picioare, au auzit cele şapte 
cuvântări ale Mântuitorului pe Cruce, au 
auzit mărturisirea şi dorinţa tălharului de a 
moşteni şi el raiul şi, bineînţeles, au fost 
martore când Mântuitorul şi-a încredinţat 
duhul Său, Tatălui din ceruri; după care au 
luat parte la coborârea Mântuitorului de pe 
Cruce şi punerea Sa în mormânt. Deşi femei 
fiind, s-au dovedit mai bărbătoase decât 
Apostolii care, bărbaţi fiind, s-au ascuns într-
un loc ferit, tremurând de frica iudeilor şi a 
ostaşilor români. De aceea femeile mironosiţe 
au fost învrednicite să vadă primele pe Hristos 
înviat, dar şi arătare de înger. Au fost preţuite 
în mod deosebit de Dumnezeu, dar această 
preţuire pe care Hristos o dă femeii trebuie 
înţeleasă mult mai profund. 

Femeile mironosiţe,  
primele vestitoare ale Învierii

Situaţia femeii dinainte şi după venirea 
Lui Hristos nu poate suferi comparaţie, 
pentru că Mântuitorul a ridicat femeia nu 
numai din lanţurile sclavagismului, ci şi 
din prăpastia imoralităţii, ridicând-o şi 
chemând-o la una din cele mai înalte 
demnităţi. Creştinismul nu a militat pentru 
întrecerea dintre femei şi bărbaţi, dar le-a 
dat amândorura drepturi egale şi le-a arătat 
misiuni de mare însemnătate. 

Femeia creştină, a cărei cinstire săvâr-
şeşte astăzi Biserica, are o sfântă şi dublă 
îndatorire, aceea de a fi soţie şi mamă, de 
a naşte şi creşte copii, educându-i în frica 
de Dumnezeu şi dragoste faţă de semeni. 
Dacă îndeplineşte aceste îndatoriri, poate 
extinde slujirea în societate şi la alte nivele 
precum studii înalte sau carieră; sau 
atunci când are o chemare specială, pre-
cum intrarea în viaţă monahală, să 
slujească pe Dumnezeu şi pe aproapele 
din această postură. 

Dar şi în bisericile de parohie femeile sunt 
chemate la înalte responsabilităţi, ca făcând 
parte din Comitetul parohial sau Comitetul 
de doamne, ca o perpetuare a activităţii 
femeilor mironosiţe în lume, fără de care 
activitatea parohială nu ar fi deplină. ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 3-a După paşti
(a Mironosiţelor)

Sf. Sfinţit VaSileVS,  
epiScopul amaSiei; Sf.Glafira;
Sf. mc. chiril, chinDeu şi taSie 

Din axiopoliS (cernaVoDă)



Duminica Mironosiţelor

o zi a Femeilor creştine

Vocaţia femeii?
De a naşte viitorii preoţi

Există o diferenţă între religiozi-
tatea femeii şi religiozitatea băr-
batului, între manifestarea senti-

mentelor religioase la cele două genuri.
Şi ea se vede. Orice analiză sociologică, 

psihologică şi, cu atât mai mult, bise-
ricească sau duhovnicească, va observa 
această diferenţiere, pe care eu aş prefera 
să o numesc specificitate. Se menţionează 
specificitatea manifestării firii femeieşti 
şi specificitatea manifestării firii băr-
băteşti. Există trăsături specifice firii 
bărbăteşti şi respectiv firii femeieşti, din 
care decurg şi vocaţii şi lucrări specifice. 
Acestea se manifestă şi în Biserică. 
Biserica observă cu atenţie şi îşi asumă 
funcţional specificul celor două firi în 
care Dumnezeu a „împărţit” firea ome-
nească. Nici în Biserică bărbaţii şi 
femeile nu fac aceleaşi lucruri, ci bărbaţii 
fac unele lucruri, iar femeile altele. 
Preoţia, de exemplu, este o vocaţie şi o 
lucrare exclusiv bărbătească. Mă veţi 
întreba care este vocaţia exclusivă a 
femeilor? Este aceea de a naşte pe viitorii 
preoţi, asemenea Maicii Domnului. Nu 
este prea vizibilă această vocaţie. În ceea 
ce priveşte religiozitatea, dacă intră 
cineva în bisericile noastre astăzi, va 
observa că numărul femeilor este mult 
mai mare decât al bărbaţilor.
De ce sunt femeile mai credincioase,  

mai deschise şi mai râvnitoare?
Femeile sunt mai credincioase, mai 

ataşate, mai deschise, mai râvnitoare, 

mai sufletiste decât bărbaţii în relaţia cu 
Dumnezeu. Aş îndrăzni şi o erminie mai 
specială. Relaţia - inclusiv relaţia cu Bu-
nul Dumnezeu - este o chestiune care ţi-
ne mai mult de suflet şi mai puţin de 
minte. Bărbaţii, fiind mai cerebrali, cad 
mai uşor din ataşamentul, din fidelitatea, 
din râvna care susţin o relaţie. În plus, 
epoca raţionalismului şi a materialismu-
lui, din care încă nu am ieşit, a făcut, din 
aceleaşi motive, mult mai multe victime 
între bărbaţi. Dumnezeu nu este o idee. 
Sigur, El poate fi exprimat sau închis, cu 
mari riscuri, şi în idei şi în concepte, 
poate deveni componenta importantă a 
unui discurs şi poate alimenta mintea 
noastră şi setea noastră de speculaţie. 
Dar Dumnezeu este, întâi de toate, o 
prezenţă personală, care ni se adresează, 
nu atât la nivelul discursului, ci cu 
atitudini, cu gesturi, cu acte care se 
recapitulează în manifestarea iubirii Sale 
faţă de oameni. Unui Dumnezeu iubitor 
care te copleşeşte, clipă de clipă, cu 
iubirea şi cu bunătatea Sa, este firesc să-I 
răspunzi la fel de personal şi de direct, la 
nivelul simţămintelor. Toată iconomia 
dumnezeiască, adică suma manifestărilor 
lui Dumnezeu în istorie - începând cu 
facerea lumii şi ajungând la întruparea 
Fiului Său, pentru eliberarea oamenilor 
de sub stăpânirea păcatului şi a morţii - 
este expresia vizibilă a iubirii Sale de 
oameni şi chemarea continuă, adresată 
oamenilor, de a trăi relaţia de iubire cu 
Dumnezeu. Când proclamăm adevărul 
că Dumnezeu este existenţă personală, 

este comuniune de Persoane, nu facem 
filosofia conceptului de persoană, ci 
trimitem la un Dumnezeu viu şi iubitor.

Femeile sunt mai sufletiste
Expedierea relaţiei mele cu Dumnezeu 

într-o sumă de datorii religioase - rugă-
ciunea, mersul la biserică, postul etc. -, 
presupune riscul formalismului, adică a 
unei participări pasive sau „absente”, 
care nu activează la propriu relaţia mea 
cu Dumnezeu cel viu şi personal. De 
vină este şi teologia de şcoală, care a 
dezvoltat discursul teoretic şi de multe 
ori speculativ despre Dumnezeu, separat 
de prezenţa reală şi continuă a lui Dum-
nezeu în viaţa noastră şi a lumii. Domi-
narea, de câteva veacuri, a raţionalismului 
a produs o cultură centrată pe raportarea 
cerebrală, exterioară, seacă, uscată, lipsi-
tă de conţinut şi la Dumnezeu, ca şi la 
omul de lângă noi, precum şi la omenirea 
întreagă. Cultura minţii în detrimentul 
culturii inimii a produs un segment mare 
de aneraşti (incapabili de iubire), care-şi 
cer legitimarea. Femeile cad mai greu 
victime acestui risc. Rămân mai su-
fletiste, mai vii, se raportează la Dum-
nezeu şi la lumea înconjurătoare mai 
mult cu inima.

Ele ţin candela aprinsă
În casă, de asemenea, femeile sunt 

cele care ţin candela aprinsă, la propriu 
şi la figurat, urmând mironosiţelor femei. 
Este o moştenire extraordinar de fru-
moasă de la femeile mironosiţe, care 
merg cu râvnă la mormântul Mân-
tuitorului Hristos, moştenire de care se 
bucură şi femeile credincioase de astăzi. 
Pentru mine, imaginea bunicii mele, apoi 
a mamei mele şi, acum, a soţiei mele, 
aprinzând candela în fiecare zi, o viaţă 
întreagă, este un gest de o consecvenţă, 
de un ataşament, de o fidelitate greu de 
egalat. Ca preot, recomand tinerelor 
soţii, care devin stăpâne ale casei soţului 
şi copiilor săi, să ţină cu multă râvnă de 
această rânduială. Să aprindă zilnic 
candela în casă. Primul lucru pe care 
trebuie să-l facă femeia, când se trezeşte 
dimineaţa, este să aprindă candela. Când 
va aprinde candela, se va raporta imediat 
la Dumnezeu, va face şi o cruce şi, 
eventual, o scurtă rugăciune pentru soţ, 
pentru copii şi pentru cei din jur. începe, 
astfel, ziua cu binecuvântare, începe ziua 
cu gândul la Dumnezeu. Iar Dumnezeu 
nu rămâne dator! Binecuvântarea Lui se 
va revărsa asupra întregii case şi familii. 
Zona aceasta de aşezare duhovnicească 
statornică este cea mai roditoare. Acest 
lucru îl recomand cu insistenţă femeilor 
cu educaţie, cu profesiuni dintre cele mai 
pretenţioase... ❖

Interviu cu părintele Constantin Coman
Din cartea  „Dumnezeu şi dreptatea 

oamenilor”, Editura Bizantină - Text adaptat

„Uită-te şi vezi cum a creat Dumnezeu femeia. Nu a luat o bucată din capul 
bărbatului pentru că nu a vrut ca ea să-i fie superioară lui.  

Dar nici n-a luat o bucată din piciorul bărbatului, fiindcă n-a vrut ca ea să-i fie sclavă.  
A luat una din coastele bărbatului, care era deasupra inimii lui ca să arate  

că femeia îi este dragă – egală şi iubită.” (Sf. Cosma Etolianul - sec.XVIII)



atunci, Pepelea venea şi de câte trei ori 
pe noapte să-şi pună pălăria în cui. 
Într-o noapte veni şi agăţă în cuiul lui 
traista cu murdării; iar casa se umplu 
de miros greu încât bietul cumpărător 
fu nevoit să iasă afară..

Cuiul lui Pepelea i-a pricinuit atâta 
necaz încât şi-a părăsit de bunăvoie casa 
cumpărată şi nu după mult timp, a murit 
de această supărare. Pentru un cui omul 
şi-a pierdut liniştea, casa şi viaţa.

De aici şi vorba: „Să te fereşti de cui 
străin în casa ta!”

Cuiul este păcatul, iar Pepelea 
diavolul… dacă îi laşi numai un pic de loc 
în casa sufletului tău, îţi răpeşte şi casa 
sufletului şi mântuirea. Când te întorci la 
Dumnezeu, Pepelea, diavolul, urmăreşte 
să-ţi mai laşi un mic păcat, care ţi-a fost 
mai drag. Şi dacă nu bagi de seamă şi 
primeşti cuiul lui Pepelea, ai pierdut tot, 
pentru că satana se foloseşte de acest cui 
zi şi noapte precum Pepelea. ❖

Am vorbit în numerele anterioare ale foii 
duminicale despre faptul că Sfânta Liturghie 

este alcătuită din „Proscomidie” şi „Liturghia 
propriu-zisă”. Proscomidia se săvârşeşte în 

taină, de regulă în timpul Slujbei Utreniei, şi 
are ca scop pregătirea darurilor de pâine şi de 
vin (Cinstitele Daruri), care alcătuiesc materia 

jertfei. Din darurile primite de la credincioşi, 
prescuri şi vin, se scot Agneţul şi miridele care 

se pun într-o anumită ordine pe Sfântul Disc, 
iar vinul, simbolizând sângele Mântuitorului, 

se toarnă în Sfântul Potir. Important este 
faptul că la Proscomidie se pomenesc şi se 

scot miride pentru ctitorii bisericii şi pentru 
toţi viii şi morţii care sunt trecuţi pe 

pomelnicele care se duc la Sfântul Altar. 

Partea a doua şi cea mai importantă 
este Liturghia propriu-zisă, care 
se săvârşeşte în auzul credincio-

şilor. La rândul ei, aceasta se împarte în 
două părţi, dintre care cea dintâi poartă 
numele de „Liturghia catehumenilor”, 
iar a doua, de „Liturghia credincioşilor”.

Liturghia catehumenilor
Partea de la începutul Liturghiei se 

numeşte „Liturghia catehumenilor” sau 
a celor chemaţi, pentru că, în vechime, 
pe lângă creştinii botezaţi puteau lua 
parte la ea şi catehumenii, adică aceia 
care se pregăteau să intre în creştinism, 
trebuind să înveţe mai întâi adevărurile 
de credinţă creştină. Ea ţine de la Bine-
cuvântare până la cuvintele „Cei che-
maţi, ieşiţi!...”, când catehumenii trebu-
iau să părăsească biserica. 

Părţile mai de seamă ale Liturghiei 
catehumenilor sunt: 

✙ Binecuvântarea mare;
✙ Ectenia mare;
✙ Antifoanele;
✙ Vohodul mic sau ieşirea cu Sf. 

Evanghelie;
✙ Imnul trisaghion (Sfinte 

Dumnezeule...); 
✙ Citirile din Sfânta Scriptură 

(Apostolul şi Evanghelia); 
✙ Ectenia stăruitoare sau întreită; 
✙ Ectenia pentru catehumeni.

Binecuvântarea mare
La începutul Liturghiei se dă bine-

cuvântarea cea mare prin cuvintele: 
„Binecuvântată este împărăţia Tatălui 
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor”. Spunând 
aceste cuvinte, preotul face semnul 
crucii cu Evanghelia peste Antimisul 
de pe Sfânta Masă. Credincioşii, 
binecuvântând împreună cu preotul pe 
Dumnezeu, vor fi binecuvântaţi ei înşişi 
de El. Prin aceste cuvinte exprimă şi o 

speranţă că vom face parte din împărăţia 
cerească, din împărăţia luminii şi a 
iubirii Preasfintei Treimi, a Cărei in-
trare o pregăteşte Sfânta Liturghie. 

Ectenia mare
Este o rugăciune rostită de diacon, 

din mijlocul bisericii sau de un preot 
din altar şi alcătuită din mai multe 
cereri pentru felurite trebuinţe sufleteşti 
şi materiale ale obştii credincioşilor. La 
fiecare dintre aceste cereri, credincioşii 
(strană, cântăreţii sau corul) răspund: 
„Doamne miluieşte!”, strigăt pios după 
ajutorul lui Dumnezeu. 

Ectenia mare o găsim şi la începutul 
altor slujbe, ca Vecernia şi Utrenia etc. 

Antifoanele
Sunt trei imne cântate pe rând de cele 

două strane. Dintre acestea unele au 
fost alcătuite de împăratul bizantin 
Justinian în cinstea Mântuitorului. 

Fiind alcătuite parte din versete din 

Psalmi, parte din cântări ale Legii Noi, 
Antifoanele ne duc cu gândul la vremea 
când Mântuitorul venise pe pământ, era 
în lume, dar lumea încă nu-L cunoştea. 
Ele închipuie vremea dinainte de Sf. 
Ioan Botezătorul, dinainte de a se 
aprinde Lumina (Ioan 1, 8-10), când era 
încă nevoie de prooroci care să vestească 
venirea Domnului. De aceea se cântă la 
Antifoane psalmii profetici, în care se 
prooroceşte această venire. 

„Fericirile” alcătuiesc Antifonul din 
urmă. Ele fac parte din cea dintâi 
cuvântare mare (Predica de pe munte), 
ţinută de Mântuitorul Hristos oamenilor 
(Matei 5, 3-12) şi închipuie începerea 
lucrării în lume a Domnului. Deschiderea 
uşilor împărăteşti la sfârşitul Antifonului 
al treilea arată că Mântuitorul iese din 
taina vieţii necunoscute de până acum 
şi Se arată lumii. ❖

Călăuza ortodoxă

Rânduiala Sfintei Liturghii

liturghia catehumenilor (i)

CUIUL LUI PEPELEA

Se spune că un om şi-a cumpărat o 
casă de la un oarecare cu numele 
Pepelea. Acest Pepelea i-a pus o 

condiţie cumpărătorului: să-i dea voie 
să aibă şi el un cui bătut în casă. „Că, de 
– zicea el – casa mea e de la părinţi şi ca 
amintire vreau să mai am şi eu acolo 
măcar un cui!”. „Bine – zise cumpără-
torul – un cui, cu ce mă poate păgubi?”; 
şi făcură actele, încheind contractul, iar 
omul stătea liniştit.

După o bucată de vreme, însă, apăru 
Pepelea să-şi mai vadă cuiul, zicând că i 
s-a făcut dor de tatăl său. Altă dată, veni 
Pepelea să vadă cuiul că i s-a făcut dor 
de maică-sa, altă dată de bunicu-său şi 
aşa începu să îi bată şi noaptea în uşă. 

– Păi bine, măi Pepelea, noaptea te apu-
că pe tine dorul, să-mi tulburi somnul?!…

– Ce te priveşte pe dumneata? răs-
punse Pepelea. Cuiul este al meu şi fac 
ce vreau cu el. Uite, am venit să-mi pun 
pălăria în el şi am să mai vin!… şi de 



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ îN PERIOADA 26 APRILIE - 3 MAI 2015
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 26 aprilie 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 29 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 1 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 2 mai 0730-1030 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie 
Duminică 3 mai 0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

„nu lipsi de la liturghia euharistică,  
pentru că ea nu este completă Fără tine!”

că Liturghia nu este deplină, completă, 
dacă cineva din comunitate lipseşte fără 
motive obiective, face ca până astăzi 
slujba să nu înceapă până nu soseşte şi 
ultimul copil din sat! „Măţhafă Kâdase” 
– Cartea Liturghiei, prevede faptul că Li-
turghia curge până la momentul împărtă-
şirii clerului. După acest moment, dumne-
zeiasca Împărtăşanie este pusă într-un 
săculeţ de piele de capră şi preotul merge 
şi împărtăşeşte pe toţi bolnavii din sat, 
care nu pot fi aduşi la biserică. În tot acest 
timp, cei adunaţi la Liturghie nu părăsesc 
biserica. Preotul se întoarce şi apoi conti-
nuă slujba, urmând împărtăşirea tuturor 
celor prezenţi. Din acest motiv, o Liturghie 
poate ţine chiar şi zece ore, timp în care 
nimeni nu pleacă acasă! Este impresionant 
pentru noi, cei cărora două ore jertfite lui 
Dumnezeu la dumnezeiasca Liturghie ni 
se par covârşitor de lungi… 

Toată această evlavie şi credinţă sunt 
într-o ţară care suferă. În doar câţiva ani 
de război cu Eritreea şi Sudanul de Sud, 
Etiopia a pierdut aproximativ 100.000 de 
oameni. La starea conflictuală s-au adău-
gat condiţiile climatice. Unul din şase 
copii sunt subnutriţi în Etiopia, iar 
oamenii din zonele de conflict nu mai au 
posibilitatea de a cultiva terenurile agri-
cole, multe din ele fiind minate. În acest 
context economic, bolile fac ravagii. 

În ultimii ani, în Etiopia, islamul s-a 
manifestat violent, existând numeroase 
atacuri îndreptate asupra comunităţilor 
creştine. În zonele în care majoritatea este 
musulmană, precum oraşul Harare, creş-

Etiopia. „Ţara lui Dumnezeu şi limba gheez, 
limbă a îngerilor” – aşa spun şi cred până 

astăzi credincioşii etiopieni. Noi, occidentalii, 
ştim câte ceva despre Etiopia din documentare 

şi cărţi. Am auzit că acolo a fost descoperită 
pentru prima dată cafeaua ori că Etiopia  

este a doua cea mai săracă ţară a lumii.  
Cam atât. Însă, din voia lui Dumnezeu, 

numele Etiopia a fost purtat zilele acestea  
pe buzele lumii întregi. Din Etiopia provin 

ultimii martiri ai credinţei creştine! 

Din păcate, este nevoie de un eve-
niment care să impresioneze 
audienţa, pentru a descoperi că 

fii lui Dumnezeu nu suntem doar noi, cei 
ancoraţi în tradiţia Bisericii. A fost nevoie 
să privim cu înfrigurare un film de 
aproape jumătate de oră, în care 30 de 
fraţi creştini etiopieni îşi arată credinţa în 
faţa Crucii Marelui Răstignit. O imagine 
de Proscomidie, o imagine a Bisericii 
care triumfă dincolo de pistol sau cuţit. 
30 de creştini, 30 de vieţi aduse şi 
închinate lui Dumnezeu. Motivul invocat 
de cei care au realizat filmarea de la 
marginea mării a fost neplata jizya – o 
taxă pe credinţă plătită de „Oamenii 
cărţii”, adică de cei care nu sunt musul-
mani, dar sunt menţionaţi în fragmentul 
din Coran 9, 29. 

Ştiaţi că în Etiopia, la botezul creştin, 
fiecărui prunc i se leagă la gât o Cruce pe 
care nu are voie să o dea jos până în 
momentul morţii, ea fiind apoi moştenită 
de către cel mai mic copil al familiei? 

O ţară în cornul Africii, Etiopia este o 
ţară creştină într-o mare islamică. 2000 
de ani de tradiţie şi continuitate, o Biserică 
cu mai mult de 50 de milioane de cre-
dincioşi, în mijlocul unei Africi ce se 
islamizează de la zi la zi! 

Mulţi s-au întrebat zile acestea de ce 
ultimii martiri sunt credincioşi etiopieni? 
Răspunsul – creştinismul în această ţară 
extrem de săracă nu este unul de Duminică 
sau de ocazie festivă, ci este viaţă. Pe 
frontonul fiecărei biserici etiopiene scrie 
mare, în limba gheez: „Nu lipsi de la Li-
turghia Euharistică, pentru că ea nu este 
completă fără tine!”. Această conştiinţă 

tinii suferă persecuţii severe din partea 
musulmanilor. Numai în anul 2011, în-
tr-un singur raid, musulmanii extremişti 
au ars 70 de biserici şi peste 4.000 de 
creştini au fost nevoiţi să-şi părăsească 
casele, bisericile şi cimitirele. 

Astăzi, creştinii din Etiopia se confrun-
tă cu atacuri teroriste şi convertiri forţate 
la islamism. Consiliul Suprem Islamic 
Etiopian, o instituţie religioasă islamică, 
şi-a exprimat îngrijorarea privind infiltra-
rea în rândul credincioşilor musulmani a 
unor adepţi ai organizaţiei saudite Wahha-
bi. Aceştia au fost autorii mai multor 
atentate asupra bisericilor, şcolilor şi chiar 
spitalelor din oraşele preponderent creş-
tine. Rebelii wahhabi au răpit mai multe 
creştine etiopiene în anul 2013, trecându-
le forţat la religia islamică. 

În tot acest context politic şi social, 
Biserica Etiopiană este o instituţie care a 
preluat multe din îndatoririle statului. 
Biserica deţine şcoli confesionale, biblio-
teci, centre de întrajutorare a persoanelor 
aflate în dificultate şi instituţii sanitare. 

După anul 1990 şi căderea regimului co-
munist Derg, Biserica Etiopiană a fost re-
cunoscută drept biserică naţională. După 
înlăturarea regimului comunist Biserica 
avea, în anul 2013, aproximativ 15.000 de 
şcoli confesionale, o sută de şcoli elemen-
tare şi zece seminarii. Trebuie menţionat 
că, în şcolile publice din localităţile locuite 
preponderent de creştini se predă şi disci-
plina religie, de către un preot. 

Un popor sărac material, dar bogat 
spiritual. O ţară în care ziua naţională este 
una din cele 30 de sărbători închinate 
Maicii Domnului, iar icoana Sfântului 
Gheorghe nu lipseşte din nicio casă creştină 
etiopiană! La capătul lumii, Etiopia este o 
insulă de credinţă şi evlavie euharistică. 

De ce Biserica Etiopiană naşte sfinţi? 
Pentru că în Etiopia credinţa este 
VIAŢĂ! ❖

Nicolae Pintilie - De ce Etiopia 
încă „naşte” sfinţi pentru Împărăţia 

lui Dumnezeu? - Text prescurtat


