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În această Duminică, a 16-a după Rusalii, 
Biserica a rânduit citirea pericopei  

de la Matei, cap. 25, în care Mântuitorul  
a rostit „Pilda talanţilor”. Ea face parte  

din „Marea cuvântare eshatologică” 
(referitoare la cele ce ţin de sfârşitul veacurilor).

Evanghelistul Matei redă pilda 
Mântuitorului cu amănunte spe-
cifice breslei vameşilor din care 

evanghelistul făcuse parte, cunoscând 
circulaţia monedei în vremea sa, falsificarea 
şi schimbul de bani la zarafi. Pilda este 
rostită în timpul Sărbătorilor mozaice, când 
mulţi dintre iudei şi prozeliţi veniţi din toată 
lumea la rude sau la praznic, la templu sau 
la mormântul strămoşilor, aveau destui 
bani şi diferite obiecte de donat. 

Prin Pilda talanţilor, Mântuitorul pune 
în evidenţă importanţa faptelor bune, 
valoarea şi datoria noastră de a ne osteni 
pentru săvârşirea binelui şi înmulţirea 
darurile primite de la Dumnezeu. 

Talantul era, în vremea aceea, o unitate 
de măsură de mare valoare, echivalentă cu 
aproximativ 50 de kg aur. În pilda de faţă, 
prin talanţi trebuie să înţelegem toate 
darurile materiale şi spirituale cu care l-a 
înzestrat Dumnezeu pe om. 

Pilda ne spune că un stăpân a plecat 
departe, lăsându-şi averea sa slugilor sale: 
unuia 5 talanţi, altuia 2 şi altuia 1 talant. 
Aceasta nu înseamnă o discriminare, a 
oamenilor, ci împărtăşirea de daruri în 
măsura în care omul lucrează la cultivarea 
şi înmulţirea acestor daruri. Primii doi 
slujbaşi au dublat darul primit, dar al 
treilea a îngropat talantul, fără să-l pună 
în lucrare şi să aducă roadă. La întoarcerea 
Stăpânului acasă, Acesta S-a socotit cu 
slugile sale, a văzut măsura ostenelii lor şi 
cum şi-au înmulţit talanţii. Cele două 
slugi conştiincioase au fost apreciate şi 
răsplătite pentru credincioşia lor fiind 
invitate să ia parte la bucuria de comuniu-
ne cu Stăpânul lor. Sluga leneşă şi ires-

Să facem roade vrednice 
de Împărăţia cerurilor

Duminica a 16-a După Rusalii
Pilda talanţilor

sf. ieR. paRtenie,  
episcopul lampsacului;  
sf. cuv. luca Din elaDa

ponsabilă a fost obrăznicită, i s-a luat 
talantul şi „aruncată în întunericul cel 
mai din afară”(Matei 25, 30). 

Lesne de înţeles că Stăpânul din parabolă 
este Dumnezeu, întoarcerea Stăpânului 
reprezintă a doua venire a lui Hristos 
(Parusia), talanţii sunt darurile lui Dum-
nezeu încredinţate oamenilor, slugile bune 
sunt oamenii care împlinesc poruncile lui 
Dumnezeu, iar sluga cea rea reprezintă pe 
cei leneşi, ignoranţi care refuză conlucrarea 
cu Dumnezeu în vederea propăşirii şi 
mântuirii. Din Evanghelia de la Matei 
înţelegem că şi în veacul apostolic erau unii 
creştini cu o astfel de mentalitate, ca şi 
astăzi, lucrând foarte puţin pentru mântuirea 
lor. Cât de mulţi sunt aceia pentru care 
numele de creştin nu implică nici o misiune, 
nici o responsabilitate personală, în slujba 
căreia să se simtă angajaţi în vreun oarecare 
fel? E numai lene, numai nepăsare? Evan-
ghelia ne spune că e mai mult decât atât, 
este viclenie: „Slugă vicleană şi leneşă” – i 
se adresează Stăpânul unui astfel de „creş-
tin”, care se înşeală crezând că-L poate 
înşela chiar pe Dumnezeu. 

Între cele 7 păcate capitale (de moarte), 
Biserica şi Sfinţii Părinţi numără şi lenea 
sau trândăvia, ea fiind rădăcina diavolească 
a multor păcate grele, dăunătoare atât le-
neşului, cât şi societăţii. Lenea este 
nepăsarea faţă de împlinirea datoriilor şi 
dezgustul pentru muncă, fie cu braţele, fie 
cu mintea. Lenea este nepăsarea pentru 

împlinirea datoriilor atât faţă de trup, cât şi 
faţă de suflet, ea pricinuieşte decăderea 
fiinţei omeneşti şi risipirea darurilor. Pe 
lângă faptul că lenea este cauza sărăciei şi 
mizeriei, cel leneş este expus la mii de 
ispite, gânduri necurate, păcate şi patimi. 
Dar mult mai grea este patima lenei când 
privim îndatoririle faţă de suflet. Noi trăim 
în lume ca prin credinţă şi fapte bune să 
dobândim viaţa de veci, căci „ce va folosi 
omului de-ar dobândi lumea toată şi-şi va 
pierde sufletul său?” (Marcu 8, 36-37). Din 
această perspectivă, lenea este acel păcat de 
moarte prin care cineva îşi neglijează 
sufletul şi nu se îngrijeşte de mântuirea sa. 
Pe aceştia, Stăpânul îi numeşte slugi viclene 
şi leneşe care refuză conlucrarea cu 
Dumnezeu pentru propăşire, fericire şi 
mântuire. Sfârşitul acestora este „plângerea 
şi scrâşnirea dinţilor.”(Matei 25, 30)

Pilda talanţilor ne arată că, deşi mântuirea 
este un dar, Dumnezeu ne-a făcut 
colaboratorii săi. Mântuirea este rezultatul 
sinergismului divino-uman, adică al 
conlucrării omului cu Dumnezeu. Astfel, 
avem datoria de a lucra la mântuirea noastră 
şi de a înmulţi, prin punere în lucrare, 
darurile primite de la Domnul. Făcând aşa, 
şi noi vom fi răsplătiţi precum slugile 
credincioase din parabolă: „Bine, slugă bu-
nă şi credincioasă, peste puţine ai fost cre-
dincioasă, peste multe te voi pune; intră în-
tru bucuria domnului tău”(Matei 25,23) ❖

Părintele Adrian Chiriţă



Sfântul Partenie, Episcopul Lampsacului, 
prăznuit de Biserica Ortodoxă  

pe 7 februarie, este un mare sfânt făcător 
de minuni al Bisericii Ortodoxe,  

care a trăit în Grecia secolului al IV-lea  
d.Hr., în timpul domniei Sfântului Împărat 

Constantin cel Mare. A săvârşit multe  
şi mari minuni atât în timpul vieţii sale  

(a înviat trei morţi, a izgonit demonii,  
a vindecat cancerul şi multe alte boli),  

cât şi astăzi, mai ales tămăduiri  
din boli incurabile.

A fost fiul lui Hristofor, diaconul 
bisericii din Melitopole din 
Misia (Asia Mică). Se ocupa 

încă de când era tânăr cu pescuitul, iar 
pentru viaţa sa curată, Dumnezeu l-a 
învrednicit chiar de la vârsta de 18 ani 
cu darul săvârşirii minunilor. Fericitul 
Partenie a fost hirotonit preot de 
episcopul Filip din Melitopole, iar 
Ahile, mitropolitul Cizicului, încre-
dinţându-se de curăţia vieţii sale şi de 
darul facerii de minuni, l-a sfinţit 
episcop al oraşului Lampsakos (vechea 
Pitiusa din Misia, Asia Mică). A săvârşit 
multe minuni şi vindecări, a înviat din 
morţi pe Eutihian care fusese omorât, 
prin uneltirea diavolului, de carul său 
cu boi şi a adus mulţi păgâni la credinţa 
în Iisus Hristos. A trecut la cele veşnice 
în anul 318 şi a fost înmormântat în 
Lampsakos în biserica zidită de el. 

Astăzi credincioşii îl preţuiesc în 
special pentru aceste minuni: vindeca-
rea cancerului de orice fel şi în orice 
stadiu, uneori chiar completă, şi a altor 
boli trupeşti şi sufleteşti; izbăvirea de 
demoni sau farmece; salvarea din pri-
mejdii, pericole şi rezolvarea unor si-
tuaţii fără ieşire.

Părţi din Sfintele Moaşte ale Sf. 
Partenie din Lampsakos se află în 
Grecia: la Mănăstirea Maicii Domnului 
„Makrimallis” (plete lungi) de lângă 
localitatea Psachna din Insula Evvia, - 
cea mai mare parte a Capului Sfântului, 
iar la Mănăstirea Sf. Ierarh Nicolae din 
Insula Andros, - o parte din mâna sa 
dreaptă. La noi în ţară Mănăstirea Vă-
ratec ar păstra la loc de cinste un 
fragment din moaştele sale.

Minunea prezentată în continuare 
este preluată (pe scurt – text adaptat) 
din cartea doamnei filolog Maria 
Meletiou-Makri: „Un sfânt din vechime 
viu printre noi – Sfântul Partenie din 
Lampsakos (Sfântul ocrotitor al bol-
navilor de cancer)”, apărută la Editura 
Bunavestire, Bacău, în 2008.

„Doamna Iannula Voudouri, de 63 de 

ani (în 2000), din Mitilini, a fost atinsă de 
cancer la sân şi s-a operat urgent în 1987. 
În prima etapă a fost scoasă tumoarea 
malignă şi s-au început imediat razele şi 
şedinţele de chimioterapie timp de 7 luni. 
Răul însă, după cum a mărturisit ea însăşi, 
a înaintat şi a trebuit din nou să intre în 
operaţie, procedându-se la extirparea 
totală a sânului şi scoaterea a 32 de 
ganglioni. Doctorii au continuat razele şi 
chimioterapia, nefiind deloc optimişti. 
Doar o mică speranţă de viaţă îi dădeau 
doamnei Iannula, mamă a doi copii. În 
disperarea ei, a apelat la Sfânta Marina, 
pe care o considera protectoarea casei ei.

Greu, tare greu trecea vremea; mereu 
pe la doctori şi, fireşte, cu speranţe 
puţine, până când şi doamna Iannula l-a 
întâlnit în faţa ei pe Sfântul Partenie, 
necunoscut ei până atunci. Doamna 
Iannula are o proprietate mare la Ma-
rathon, unde obştea de maici de la 
Fundaţia Lyrios (n.r. – Fundaţie pentru 
copii care întreţine copii cu nevoi 
sociale: orfani, copii săraci şi cu părinţi 
divorţaţi, de ei având grijă maicile) a 
vrut să aşeze corturi pentru tabăra lor 
de copii. Au căutat în zonă şi au găsit 
proprietatea aceasta a doamnei Iannula 
foarte potrivită şi liniştită, şi au rugat-o să 
le cedeze lor această proprietate ca să-şi 

Sfântul ierarh partenie, epiScopul 
lampSacului, vindecătorul de cancer

aşeze tabăra. Fiind un om foarte bun, 
doamna Iannula i-a primit bucuroasă pe 
copii, iar Dumnezeu a răsplătit-o.

Trăieşte astăzi datorită acestei cu-
noştinţe cu Fundaţia Lyrios şi cu Sfântul 
Partenie din Lampsakos. A ajuns prie-
tena Fundaţiei, le-a îndrăgit pe maici, 
urmărindu-le cum stau cu dragoste şi 
bunătate alături de copii, cum îi în-
grijesc cu răbdare şi sacrificii, cum au 
grijă de ei mai mult decât o mamă de 
copiii săi.

Au emoţionat-o toate acestea, s-a dus 
alături de maici, le-a spus durerea ei şi 
a aflat şi ea iubire, sprijin, ajutor şi 
informaţii despre Sfântul Partenie din 
Lampsakos. Şi-a reconsiderat şi ideile 
pe care le avea, până să le cunoască, 
despre mănăstiri, monahism şi preoţi.

Odată, când Mâna Sfântului Partenie 
din Lampsakos – care se află la Mă-
năstirea Sfântului Ierarh Nicolae din 
Insula Andros – a fost găzduită la 
Fundaţia Lyrios, o maică a plecat de la 
Fundaţie şi s-a dus la Marathon şi a 
adus-o pe doamna Iannula bolnavă, ca 
să se închine la Sfintele Moaşte, făcând 
asupra ei Semnul Sfintei Cruci cu 
acestea. Era în primii ani ai bolii ei, 
când se simţea deprimată.

De atunci toate au început să se schim-
be. Doamna Iannula a început să-l cheme 
în ajutor şi pe Sfântul Partenie, împreună 
cu draga ei Sfântă Marina, după ce a 
auzit de harul deosebit pe care îl are. Aşa 
s-a întărit, a prins puteri în trup, dar şi în 
suflet, şi trăieşte până astăzi, simţindu-se 
câteodată foarte bine, altă dată cu 
probleme, pe care însă le înfruntă cu 
medicii şi, mai ales, cu Marele Doctor – 
Sfântul Partenie, pe care, de fiecare dată 
când lucrurile se înrăutăţesc, îl invocă cu 
tărie, urcă la Bisericuţa lui şi îi făgăduieşte 
o Sfântă Liturghie.

Astfel, cu toate că doctorii îi vorbesc 
de ani de zile despre un mare chist 
malign la ficat, cu toate că de vreo 2-3 
ori i s-a adunat apă la plămâni, cu toate 
că de atunci, de 12 ani, au încetat 
şedinţele de chimioterapie şi în ciuda 
previziunilor pesimiste ale doctorilor, 
trăieşte. Iar în ultima vreme a rărit şi 
medicamentele.

Maicile de la Fundaţia Lyrios o în-
tâlnesc pe doamna Iannula de multe ori 
la casele copiilor, stând acolo şi dând 
ajutor, având grijă să facă ceva pentru 
copii, ceva ce le place îndeosebi, aşa 
cum ar face o bunică bună. Şi este plină 
de credinţă în Sfântul Partenie din 
Lampsakos, plină de convingere că n-o 
s-o lase, spună doctorii ce-or vrea!” ❖



Sfinţirea icoanei maicii domnului  

Israel, are viu în minte acel lăcaş 
ortodox, în care cobori 48 de trepte, şi 
afli o biserică cu zeci de candele şi un 
altar principal, al ortodocşilor, care este 
chiar mormântul Maicii Domnului. În 
spatele mormântului se află icoana 
Maicii Domnului Ierusalimitisa, despre 
care se ştie că a făcut multe minuni. Să 
amintim doar că, în anul 1947, când în 
Ierusalim au avut loc mari inundaţii, 
apa a pătruns în biserică, iar icoana s-a 

ridicat singură de pe soclul ei deasupra 
apei, şi nu a fost afectată. La fel s-a 
întâmplat şi în decembrie 1999.

Maica Domnului are grijă de toţi cei 
care o chemă cu îndrăzneală în nevoi, şi 
avem convingerea că la icoana sa din 
biserica noastră se vor rosti multe 
rugăciuni, dar şi mulţumiri, căci Maica 
Domnului este atât Ocrotitoarea pa-
rohiei noastre, cât şi a fiecăruia dintre 
noi. ❖

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 7-14 februarie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 7 februarie 0800-1200 Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanţilor) – Utrenia, 
  Sfânta Liturghie
Miercuri 10 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 12 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist 
Sâmbătă 13 februarie  0800-1200 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor 
 1800-1900 Vecernie
Duminică 14 februarie 0800-1200 Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei) – Utrenia, 
  Sfânta Liturghie

Duminică, 31 ianuarie,  
după Sfânta Liturghie,  

toţi cei prezenţi în biserica Şerban Vodă  
ne-am bucurat de slujba de sfinţire  
a icoanei Maicii Domnului Axioniţa.

B iserica a fost în acea dimineaţă 
mai plină decât de obicei, căci 
vremea a fost caldă şi însorită, 

ca de primăvară, iar enoriaşilor, mai 
ales cei în vârstă şi cu probleme de 
sănătate, le-a fost mai uşor să iasă din 
case şi să  participe la cea mai importantă 
slujbă a Bisericii, Sfânta Liturghie, de 
la care nu trebuie să lipsim decât în 
cazuri binecuvântate.

Odor de mare preţ al bisericii noastre, 
icoana Maicii Domnului este o copie a 
icoanei de la biserica din Grădina 
Ghetsimani unde se află mormântul 
Maicii Domnului. Pentru cine a fost în 

şi „tăria cerului şi a planetelor”. Urmând 
acestuia, spunem într-un gând că toată 
făptura, marea şi munţii, luna şi stelele, 
pământul şi planetele, slujesc Dom-
nului.

Această mişcare a horos-ului pre-
închipuie dansul îngerilor, despre care 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că este 
un semn al bucuriei lor pentru oameni, 
căci: „Îngerii dănţuiesc împrejurul cetei 
noastre şi se bucură pentru noi, că le 
urmăm pilda de viaţă. Căci dacă pentru 
un singur păcătos care se pocăieşte se 
face bucurie în cer, după cuvântul 
Domnului, cu mult mai mult pentru aşa 

mare mulţime a celor ce se mântuiesc”.
Policandrul este mişcat încă şi astăzi 

la toate mănăstirile din Sfântul Munte 
Athos. În ultima vreme, la noi în ţară s-a 
pierdut înţelesul tainic al policandrului, 
acesta a ajuns să fie mişcat din ce în ce 
mai rar, în anumite biserici, doar la 
marile praznice şi hramuri. Nu trebuie, 
însă, să uităm că la orice sfântă slujbă, 
oamenii slujesc Domnului împreună cu 
puterile cele nevăzute ale îngerilor, căci 
Biserica Luptătoare de pe pământ este 
nedespărţită de cea Triumfătoare din 
ceruri, unite fiind în aceeaşi sfântă 
rugăciune. De aceea, la noi în biserică la 
Sfânta Liturghie din duminici şi mari 
sărbători, la momentul Epiclezei, al 
invocării pogorârii Duhului Sfânt peste 
Sfintele Daruri, când acestea se prefac 
în Trupul şi Sângele Mântuitorului, se 
pun în mişcare candelele. Este un 
moment cosmic, al pogorârii Duhului 
Sfânt şi al prefacerii, pe care nu-l vedem, 
dar prin mişcarea candelelor ce străjuiesc 
turla Pantocrator, ne închipuim par-
ticiparea întregii tării a cerului la 
Liturghia Bisericii luptătoare. ❖

Pentru cine a fost atent la slujba Sfintei 
Liturghii din duminici, a observat  

că la momentul Epiclezei, atunci când 
strana sau corul începe să cânte „Pe Tine 

Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm,  
Ţie îţi mulţumim, Doamne şi ne rugăm Ţie, 

Dumnezeului nostru”, cele trei candele 
mari din naos sunt puse în mişcare.

Sub turla mare, a Pantocratorului, 
se află un candelabru mare, un 
policandru, care se mai numeşte 

şi Polieleu (mare milă), simbolizând pe 
Hristos cel Multmilostiv. Policandrul 
se obişnuieşte a fi aprins la sfinţii mai 
importanţi, în timpul privegherilor de 
noapte, când se cântă psalmii despre 
multa milostivire a lui Dumnezeu 
(Polieleul). Polieleul se cântă la Vecernia 
praznicelor împărăteşti şi a marilor 
sărbători, la Privegherile duminicale 
din timpul anumitor perioade ale anului 
şi, întotdeauna, la orice Utrenie a unei 
sărbători, în cadrul căreia este citită 
Evanghelia.

Îndeosebi la mănăstirile athonite, 
acest policandru Polieleu este înconjurat 
de un altul în formă de cerc, numit 
„horos”(dans, horă în greceşte). Acesta 
are icoane ale sfinţilor, mai ales ale 
Sfinţilor Apostoli şi lumânări sau can-
dele care se aprind. În momentele mai 
înălţătoare ale slujbelor mari cande-
labrele sunt puse în mişcare, simbolizând 
hora sfinţilor, semn al participării la 
slujbă a Bisericii din cer alături de cea 
de pe pământ. În tălmăcirea Sf. Simeon 
al Tesalonicului, horosul mai închipuie 

candelele din naos şi sfânta liturghie duminicală



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2015 a fosT sTabiliTă la 100 lei

La 24 de ani distanţă de la canonizarea 
Cuviosului Ioan Iacob de la Neamţ de către 

Biserica Ortodoxă Română, iată că 
duminică, 31 ianuarie 2016,  

Patriarhia Ierusalimului a proclamat 
oficial canonizarea Sfântului Ioan Iacob  
cu numele de Sfântul Ioan Noul Hozevit  
şi cu zi de prăznuire 28 iulie, ziua aflării  

trupului său neputrezit şi frumos mirositor, 
în peştera în care fusese înmormântat. 

Pentru români o mare bucurie, căci la 
evenimentul care a avut loc la 
Mănăstirea Sfântul Gheorghe Ho-

zevitul, unde Cuviosul şi-a trăit ultimii ani 
ai vieţii, au participat sute de pelerini 
români, şi o delegaţie a Patriarhiei Române 
condusă de Preasfinţitul Părinte Timotei 
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Bucureştilor.

În noaptea de sâmbătă spre duminică a 
avut loc rânduiala Privegherii în cinstea 
sfântului român. Duminică dimineaţă, la 
biserica Mănăstirii din Hozeva, Sfânta 
Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul 
Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ieru-
salimului, înconjurat de un sobor de 
arhierei din care a făcut parte şi Preasfinţitul 
Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Din 
soborul ierarhilor au făcut parte şi repre-
zentanţi ai Patriarhiei Ecumenice a Con-
stantinopolului şi ai Patriarhiei Alexandriei 

patriarhia ieruSalimului a proclamat 
canonizarea Sfântului ioan iacob de la neamţ

şi a Întregii Africi. La evenimentul festiv 
au participat peste 1.000 de pelerini români, 
precum şi alţi credincioşi ortodocşi din ţări 
diferite, atraşi de sfinţenia Sfântului Ioan 
Iacob. 

La Sfânta Liturghie au fost prezenţi 
stareţii marilor lavre monahale din Pa-
triarhia Ierusalimului, alături de stareţul 
Constantin al Mănăstirii Sfântului Gheor-
ghe din Hozeva. La sfârşitul Sfintei 
Liturghii, Preafericitul Părinte Teofil al III-
lea, Patriarhul Ierusalimului, a citit actul 
sinodal de recunoaştere a sfinţeniei Sfân-
tului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ: 
„Creştinii care l-au cunoscut pe Cuviosul 
Ioan şi trăiesc încă astăzi dau mărturie 
despre viaţa sa cuvioasă şi despre ajutorul 
primit de la el prin rugăciunea şi povăţuirea 

sa duhovnicească. Alţii mărturisesc, de 
asemenea, că după adormirea sa, au avut 
parte de vindecarea neputinţelor lor prin 
mijlocirile cuviosului. Prin acestea, 
Dumnezeul nostru, Cel Ce face lucruri 
minunate întru Sfinţii Săi, ni-l descoperă 
pe cuvios, încredinţându-ne prin nestrică-
ciunea cinstitelor sale moaşte, pe care 
Dumnezeu i le-a dăruit, fiindcă «toată 
darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus 
este, coborând de la Părintele Luminilor».”

După citirea tomosului patriarhal, cei 
prezenţi s-au închinat la moaştele Sfântului 
Ioan Iacob, i-au cântat troparul şi condacul 
sfântului şi s-a făcut rânduiala colivei, 
adică o rugăciune de mulţumire adresată 
Cuviosului Ioan Iacob, potrivit rânduielii 
Bisericii Ierusalimului. ❖

strângere de semnături pentru modificarea constituţiei 
precum asociaţiile: „Părinţi pentru ora de 
Religie”, a Familiilor Catolice din Româ-
nia „Vladimir Ghika”, PRO VITA - filiala 
Bucureşti, „Familia Tradiţională”, „Alianţa 
Familiilor din România”şi altele. Potrivit 
datelor furnizate de „Coaliţia pentru Fa-
milie”, dintre ţările europene 13 permit 
căsătoria între persoane de acelaşi sex, 
dintre care 12 prin lege, iar una prin 
Constituţie (Irlanda). Celelalte ţări re-
cunosc doar căsătoria bărbat - femeie, 
dintre care 16 o protejează prin Constituţie. 
De asemenea, în ultimii patru ani, în 
Europa au avut loc cinci referendumuri 
naţionale pe tema căsătoriei şi a familiei.

Este bine să cunoaştem faptul că 
reformularea articolului 48 aliniatul 1 din 
Constituţie se va alinia Codului Civil, căci 
în articolele 258-259, se specifică: „Prin 
soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi 
prin căsătorie. Căsătoria este uniunea liber 
consimţită între un bărbat şi o femeie, 
încheiată în condiţiile legii. Bărbatul şi 
femeia au dreptul de a se căsători în scopul 
de a întemeia o familie“. Şi aceasta pentru 
că articolul 48 din Constituţia României 
precizează acum doar că „Familia se 

După cum ştiţi, Biserica Ortodoxă Română 
sprijină campania iniţiată de „Coaliţia pentru 

Familie” pentru modificarea  
art. 48, aliniatul 1 din Constituţia României  

în sensul definirii căsătoriei ca unire liber 
consimţită dintre un bărbat şi o femeie, aşa 

cum de fapt prevede Codul Civil.
În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române din 14 ianua-
rie 2016 s-a luat următoarea hotărâre: 
„(Sinodul) A luat act cu apreciere de 
iniţiativa cetăţenească pentru amendarea 
articolului 48 din Constituţia României în 
sensul precizării că familia este constituită 
prin căsătoria liber consimţită între un 
bărbat şi o femeie. Această iniţiativă a 
mirenilor aparţinând mai multor culte este 
sprijinită de Biserica Ortodoxă Română, 
pentru că exprimă învăţătura acesteia 
despre familie, precum şi poziţia sa 
constantă din punct de vedere juridic.” 

Comitetul de iniţiativă este format din 
16 membri şi este multiconfesional: orto-
docşi, catolici, greco-catolici, baptişti şi 
penticostali. Din „Coaliţia pentru Familie” 
fac parte 23 de asociaţii şi ONG-uri, 

întemeiază pe căsătoria liber consimţită 
între soţi, pe egalitatea acestora şi pe 
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a 
asigura creşterea, educaţia şi instruirea 
copiilor“.

Trebuie să ştim că articolul 277 din Codul 
Civil stipulează fără urmă de echivoc:„Este 
interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi 
sex. Căsătoriile dintre persoane de acelaşi 
sex încheiate sau contractate în străinătate 
fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini 
nu sunt recunoscute în România. Par-
teneriatele civile dintre persoane de sex 
opus sau de acelaşi sex încheiate sau 
contractate în străinătate fie de cetăţeni 
români, fie de cetăţeni străini nu sunt 
recunoscute în România“.

Şi în biserica noastră se semnează liste 
pentru susţinerea acestui proiect de lege 
de revizuire a Constituţie. Este unul 
dintre momentele în care trebuie să ne 
afirmăm nu numai spiritul civic, dar să 
apărăm familia tradiţională aşa cum 
Dumnezeu a creat-o, şi virtuţiile creştine, 
pentru a nu ne face părtaşi legiferării - 
mai devreme sau mai târziu -, a unui 
păcat strigător la cer.  ❖


