
Nu numai Dumnezeu, Cei Trei 
într-Unul, ne vede, cercetându-
ne viaţa în fiecare clipă, ci şi 

toate cetele cereşti ale îngerilor şi sfinţilor 
care se află întru slavă. Milioane de ochi 
ne văd ca şi cum ar fi unul singur. Milioane 
de bune doriri ne însoţesc pe calea noastră 
prin viaţă, care este întunecată şi spinoasă; 
şi milioane de mâini se întind spre ajutorul 
nostru ca şi cum ar fi una singură. 
Ocârmuită de Duhul Sfânt, Biserica lui 
Dumnezeu de pe pământ s-a străduit să 
arate credincioşilor acest adevăr măreţ, 
înfricoşător şi mult iubit, cu ajutorul 
multor icoane şi iconostase, care înfă-
ţişează lumea nevăzută a puterilor cereşti 
şi care le amintesc credincioşilor de 
existenţa acestor puteri în lume. În-
chinându-ne la icoane, noi nu ne închinăm 
lemnului, ori vopselii de pe lemn, ci ne 
închinăm puterilor cereşti care sunt vii şi 
se află de faţă. Simţind o stare de bine şi 
de bucurie atunci când ne aflăm în faţa 
icoanelor, noi, de fapt, simţim această 
stare de bine şi bucurie de la aceste puteri 
cereşti, care sunt înfăţişate pe icoane. 
Numai nebunii şi cei care sunt plini de 
duhuri necurate văd închinăciunea la 
icoane ca pe idolatrie.

RâvnitoRi învăţătuRii apostolice, 
cinstim cu sfinţenie icoana

Cine a purtat război împotriva 
idolatriei de-a lungul vremurilor, dacă 
nu Biserica Ortodoxă? Milioane de 
credincioşi s-au jertfit în această luptă 
biruitoare! Cine altcineva a nimicit 
idolatria? Aşadar, cum ar putea fi 
idolatră Biserica, tocmai cea care a 
nimicit idolatria? Aceasta este batjocura 
aruncată asupra Bisericii Ortodoxe de 
către necuraţii eretici, ale căror gânduri 
erau legate de cele materialnice şi nu de 
cele duhovniceşti. Pe parcursul spe-
culaţiilor pe care le-au făcut, aceştia nu 
au fost în stare să vadă deosebirea dintre 
închinarea la icoane şi idolatrie. Nefiind 
în stare să reuşească cu argumentele lor 
slabe, ereticii au pornit lupta împotriva 
icoanelor şi închinătorilor la icoane. Au 
dat foc la icoane şi au tăiat cu sabia pe 
adevăraţii credincioşi. Dar puterea lui 
Dumnezeu fiind mai mare decât focul 
şi sabia, în cele din urmă, aceşti eretici 
au căzut şi au ajuns la pieire, în timp ce 
icoanele au rămas pentru a aminti 
credincioşilor de tăria măreaţă şi în-
fricoşătoare a lui Dumnezeu şi a pu-
terilor cereşti în vieţile oamenilor de pe 
pământ. ❖

Sfântul Nicolae Velimirovici
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Duminica ÎnTÂi Din POST 
(a Ortodoxiei)

Sf. mc. cOnOn Din iSauria,  
şi conon grădinarul;  

Sf. cuv. marcu puStnicul

În această Duminică, Biserica sărbătoreşte 
biruinţa dreptei credinţei. În urmă cu 1200 
de ani, Ortodoxia a biruit credinţa cea 

rătăcită a acelora care erau împotriva cinstirii 
Sfintelor Icoane. Începută în anul 725, în timpul 
împăratului bizantin Leon Isaurul, lupta 
împotriva cinstirii Sfintelor Icoane a ţinut peste 
100 de ani, până în zilele împărătesei Teodora 
şi ale fiului ei Mihail al VI-lea, deci până în 
anul 842. În zilele lor s-a introdus din nou 
cinstirea Sfintelor Icoane, iar Sinodul ţinut la 
Constantinopol sub patriarhul Metodie a 
hotărât pentru totdeauna, ca amintirea acestei 
biruinţe a dreptei credinţe împotriva celei 
rătăcite să fie serbată în fiecarea an la Du-
minica întâia a Marelui Post. Acest lucru ne 
arată clar ce înseamnătate au Sfintele Icoane 
pentru viaţa noastră de buni creştini. Temeiul 
cinstirii Sfintelor Icoane stă în întruparea lui 
Hristos.

Iar noi, râvnitori învăţăturii apostolice 
cinstim cu sfinţenie icoana, ştiind că cinstirea 
icoanei ne îndeamnă să cinstim chipul celui 
reprezentat pe ea. Nu cinstim materia în sine, ci 
pe Dumnezeu cel reprezentat pe icoană. În 
icoană simţim prezenţa harică a celui 
reprezentat pe icoană. Să ne amintim cum 
creştinii din primele veacuri se bucurau ca 
măcar umbra Apostolilor să atingă pe cei 
bolnavi şi, minune, aceştia se vindecau.

Pentru noi, credincioşii bisericii Şerban 
Vodă, praznicul de astăzi reprezintă o mare 
biruinţă. Am reuşit să împodobim biserica cu 
alese icoane şi dorim ca anul acesta să o 
sfinţim. Este o biserică care în iconografie 
cuprinde tot Sinaxarul Bisericii (toţi sfinţii). 
Până la Paşti biserica va îmbrăca haina ei de 
nuntă şi anul acesta dedicat fiind pictorilor 
Bisericii, rugăm pe bunul Dumnezeu să-Şi 
coboare Harul şi toată Slava peste această 
ctitorie şi urechea Lui să fie întotdeauna în 
această biserică, să asculte rugăciunea cre-
dincioşilor şi s-o împlinească. ❖

Părintele Dinu Pompiliu



Doamne şi Stăpânul vieţii mele,  
duhul trândăviei, al grijii de multe,  

al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, 
nu mi-l da mie!  

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit,  
al răbdării şi al dragostei,  

dăruieşte-l mie, slugii Tale.  
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi  

să-mi cunosc greşelile mele  
şi să nu osândesc pe fratele meu,  

că binecuvântat eşti în vecii vecilor.  
Amin.

Continuăm prezentarea unei predici 
de la începutul Postului Mare a 
vrednicului de pomenire Mitro-

polit al Ardealului Antonie Plămădeală. 
Subiectul este unul de actualitate: Ru-
găciunea Sfântului Efrem Sirul, care ne 
însoţeşte în tot Postul Păresimilor. Un 
manual de petrecere creştinească a 
postului, de aplecare cu seriozitate asupra 
sentimentelor, gândurilor şi faptelor 
noastre. Îngenunchind la rostirea acestei 
Rugăciuni, să luăm aminte la fiecare 
cuvânt, să-l aducem spre noi, să ne umplem 
de bogăţia de sensuri şi să împlinim 
cuvintele Rugăciunii. (n.r.)

Duhul iubirii de stăpânire  
nu mi-l da mie

Cerem ajutorul să ne luptăm cu Duhul 
iubirii de stăpânire, acela care ne scoate 
din smerenie, care ne face să ne credem 
altfel decât alţii, cu dreptul de a-i stăpâni, 
care ne stârneşte mândria şi slava deşartă, 
dorindu-ne slujiţi, ca să nu fim asemenea 
lui Hristos, Care a venit să slujească, nu să 
stăpânească. „Nu ştiţi ce cereţi” (Marcu 
11, 38), le-a spus Hristos celor doi apostoli, 
Iacov şi Ioan, care au cerut să stăpânească 
împreună cu El în împărăţia de pe urmă, 
pe care ei o gândeau pământească. „Între 
voi să nu fie aşa, le-a zis Iisus, ci dim-
potrivă: Cel ce voieşte să fie întâiul, să fie 
vouă slugă” (Mt. 20, 26).

Ştie Duhul iubirii de stăpânire ce să 
strecoare în inima omului, ca să-l scoată 
din comuniunea cu Dumnezeu şi cu 
oamenii! De aceea credinciosul, ştiindu-
se uşor vulnerabil, căci ce e mai ispititoare 
decât stăpânirea altora, se roagă să fie 
ajutat şi împotriva acestui duh.

Duhul grăirii în deşert
Şi apoi cerem ajutorul să ne luptăm 

împotriva „Duhului grăirii în deşert”, 
acela care nu vrea să ţină seama de: 
„cuvântul vostru să fie da, da şi nu, nu” 
(Mt. 5, 3, 7). Împotriva acestui duh 
avertizează şi Sfântul Pavel, iar pe cei care 
îl ascultă îi numeşte „răzvrătiţi, grăitori în 
deşert şi înşelători” (Tit. l, l0) şi povestitori 

să petRecem peRioada postului maRe 
cu sfântul efRem siRul (ii)

de „basme” (II Tim. 4, 4).
Grăitorul în deşert este mai ales „cel 

care ia numele Domnului în deşert” (Deut. 
5, ll), cel care pune pe seama lui Dumnezeu 
ce nu se cuvine, cel ce îi răstălmăceşte 
învăţătura, sectarul, cel ce vine îmbrăcat 
în piele de oaie, cu graiul blândeţii, ascuns 
printre dinţii lupului. Căci el vine „în 
numele Domnului”, cu Biblia în mână pe 
care şi diavolul o cunoaşte, precum vedem 
în episodul ispitirii Mântuitorului (Mt. 4, 
1-11), dar propovăduieşte „o altă Evan-
ghelie” (Gal. l, 8) decât cea propovăduită 
de Biserică. Împotriva unora ca aceştia 
Sfântul Pavel are cuvinte aspre. Aceştia 
sunt victimele duhului grăirii în deşert.

De toate aceste duhuri rele, creştinul 
cere, în aceste zile ale Postului Mare, prin 
cuvintele rugăciunii Sfântului Efrem 
Sirul, să fie apărat, să fie ocrotit. „Nu mi 
le da mie”, se roagă, pe nici unul din aceste 
duhuri. Nu mă lăsa ispitit de ele. Nu lăsa 
ispita să fie mai mare decât puterile mele 
de luptă cu ea.

Duhul curăţiei,  
paznicul minţii şi al trupului
El cere, în schimb, „Duhul curăţiei, al 

gândului smerit, al răbdării şi al dragostei”, 
duhuri, adică îngeri, care să-i ajute gân-
durile şi simţurile în aşa fel, încât să se 
poată apăra de duhurile cele rele care îl 
asaltează.

Duhul curăţiei e paznicul minţii şi al 
trupului de păcatele trupeşti, acelea care 
se săvârşesc mai întâi în gând, întinând 
sufletul. Căci aici mai ales se simt urmările 

păcatului. Aici tulbură limpezimea sim-
ţirii, a vederii sufleteşti. Mulţi se cred în 
curăţie pentru că şi-au păstrat integritatea 
trupească, sau cinstea în rânduiala vieţii 
de familie. Foarte bine. Dar şi-au păstrat şi 
curăţia şi cinstea sufletească? Unii se 
mândresc cu integritatea trupească şi îi 
judecă aspru pe ceilalţi. Să-şi aducă 
aminte de cuvântul Mântuitorului: „Aţi 
auzit că s-a zis celor de demult: să nu 
faceţi desfrânare. Eu însă vă zic, că tot cel 
ce se uită la femeie cu poftă, acela a şi 
făcut desfrânare cu ea în inima sa.” (Matei 
5, 27-28)

Este de la sine înţeles că avertismentul 
se adresează în egală măsură şi femeilor. 
Cine se ştie căzut fie şi numai cu inima, 
nu are motive să se mândrească şi trebuie 
să-şi spovedească slăbiciunea. Căci duhul 
curăţiei e drumul spre mărturisire, spre 
curăţirea duhului, a sufletului, a inimii. 
Aţi văzut desigur un om murdărit de noroi 
şi de tot ce mai poate murdări trupul. Se 
spală şi redevine curat. Murdăria se duce. 
Aşa e şi spovedania: spală sufletul şi 
acesta redevine curat şi când sufletul a 
redevenit curat, trupul s-a curăţit şi el, pe 
moment.

La Dumnezeu contează  
mai ales curăţia inimii

Că în faţa lui Dumnezeu contează în 
primul rând curăţia inimii, pentru că 
păcatul trupesc modifică această curăţie, 
o vedem şi din faptul că şi în faţa oamenilor 
contează în mod egal ambele căderi. 
Gelozia între soţi, între cei legaţi prin 
sentimente de dragoste, e stârnită adesea 
de o privire aruncată de partener altcuiva, 
de înclinarea inimii către altul sau către 
alta. Uneori numai astfel de situaţii duc la 
drame, la suferinţe sufleteşti de mare 
intensitate şi multe căsătorii, sau viitoare 
căsătorii, se compromit. Şi nu s-a ajuns 
întotdeauna la infidelitatea trupească.

Ceea ce doreşte fiecare, în primul rând, 
e fidelitatea inimii, curăţia inimii. Bine 
înţeles că o doreşte şi pe cea trupească. Şi 
Mântuitorul, ca şi Legea veche la care se 
referă (Ieşire 20, l4), o are în vedere în 
chip deosebit şi pe cea trupească, aceasta 
fiind instrumentul şi urmarea căderii 
sufleteşti, sau fiind pur şi simplu o cădere 
vulgară, fără participarea inimii, de sa-
tisfacere a unui „instinct van”, cum îl 
numeşte Eminescu, atunci când nu răs-
punde intenţiei pentru care a fost sădit de 
Dumnezeu în om şi anume intenţia 
procreaţiei.

Creştinul cere ajutorul Duhului curăţiei 
pentru a-l învinge pe duhul necurăţiei, 
pentru a-şi face curăţenie în casa sufletului 
său. ❖



D in Duminica Ortodoxiei (5 martie) 
începe colecta pentru Fondul 
Central Misionar care are ca 

scop ajutorarea bisericilor cu resurse 
financiare limitate din ţară şi din diaspora, 
şi finanţarea unor programe sociale pentru 
susţinerea persoanelor cu posibilităţi ma-
teriale reduse. Colecta va continua şi în 
fiecare din următoarele trei duminici, până 
pe 26 martie 2017, când aceasta se va 
încheia.

Fondul este destinat pentru întreţinerea, 
restaurarea, pictarea de sfinte lăcaşuri de 
închinăciune, precum şi pentru activităţile 
misionare din ţară şi din diaspora. Fondul 
este necesar atât pentru continuarea pro-
gramelor derulate de Biserică, dar şi pentru 
iniţierea altora, precum şi pentru susţinerea 
parohiilor sărace.

Înfiinţată în 1956 prin hotărârea Sfântului 
Sinod, colecta venea în sprijinul parohiilor 
sărace ce cu greu puteau supravieţui, adre-
sându-se în mod special parohiilor din 
Transilvania proaspăt revenite la Ortodoxie. 
Azi, 40% din Fondul Central Misionar susţine 
activităţile unităţilor de cult sărace din cu-
prinsul eparhiilor, iar 60% ajunge la Patriar-
hia Română pentru susţinerea activităţilor 
de interes naţional bisericesc. ❖

Sfinţii 40 de Mucenici au pătimit  
în localitatea Sevastia din Armenia,  

în vremea domniei împăratului Liciniu 
(307-323), la porunca guvernatorului 

Agricola. Ei erau soldaţi  
care au mărturisit că sunt creştini  

şi de aceea au refuzat să jertfească 
idolilor. Stârnind furia autorităţilor,  

au fost supuşi la multe chinuri,  
pentru ca în cele din urmă  

să fie scufundaţi într-o apă  
aproape îngheţată de lângă cetate. 

Asemenea tinerilor din Babilon 
ce au învins dogoarea cup-
torului prin lucrarea lui 

Dumnezeu, la fel şi cei 40 de mucenici 
au învins frigul şi gheaţa lacului de 
lângă Sevastia. În noaptea de 8/9 martie 
a anului 320, 40 de creştini au biruit 
moartea, primind în chip văzut cununile 
muceniciei. 

Multe minuni a săvârşit Dumnezeu 
odată cu moartea mucenicească a 
aleşilor Lui, pentru îmbărbătarea mar-
tirilor, dar mai ales pentru ca necre-
dincioşii să vadă aievea atotputernicia 
Sa. Dar minunea cea mai mare este 
aceasta: pentru Dumnezeul nevăzut, 
Care S-a sălăşluit în inimile lor, 40 de 
creştini au ales mai degrabă să moară 
într-un lac îngheţat decât să accepte un 
„mic” compromis care i-ar fi despărţit 
însă de dragostea lui Hristos. 

Sfântul Candid i-a răspuns torţio-
narului care-l ameninţa cu deposedarea 
onorurilor militare: „Nu doar onorurile 
militare, ci chiar şi trupurile noastre 
poţi să ni le iei, căci nicio onoare nu 
este mai înaltă decât aceea de a fi ai lui 
Hristos Iisus, Dumnezeul nostru”. 

Unul dintre mucenici nu a mai 
rezistat şi a ieşit din lac. Renunţând la 
credinţa în Hristos, a fost dus într-o 
baie caldă, dar acolo a murit. Locul său 
a fost luat de un alt soldat creştin, dintre 
paznici. Iată că acesta din urmă, deşi nu 
era ameninţat în niciun fel, a înţeles că 
împărăţia cerurilor era aproape de el; 
văzând cununile care se coborau asupra 
capetelor celor 39 sfinţi, şi-a lepădat 
hainele şi a intrat în apa îngheţată. 

Dar de dimineaţă, când torţionarii au 
venit, au avut surpriza să vadă că 
niciunul din cei 40 nu a murit peste 
noapte, ţinuţi fiind în viaţă de puterea 
Duhului Sfânt. Şi-au spus că mucenicii 
au fost ocrotiţi prin lucrare vrăjitorească. 
Drept pentru care i-au ucis în final pe 
cei 40 de mucenici. 

Cei 40 s-au săvârşit astfel, într-o 
dimineaţă de martie, într-o cetate mică 
din Armenia. Aşa au încheiat ei lupta 
cea bună, şi sunt pomeniţi astăzi ca şi 
atunci ca simbol al biruinţei muceniceşti, 
aici şi în veşnica Împărăţie lui Hristos, 
fiecare după numele lui. ❖

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 5 - 12 martie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 5 martie 0800-1200 Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 8 martie 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 10 martie 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 11 martie 0730-1000 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor; Citirea sărindarelor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 12 martie 0800-1200 Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

orarul centrului Parohial Pentru coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română- clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

colecta pentru Fondul 
central misionar

o nouă vizită caritabilă  
la centrul „sf. margareta” 

Să-i ajutăm fiecare, din puţinul 
nostru, pe copiii de la Centrul 
„Sf. Margareta”, cărora le purtăm 

de grijă de mulţi ani şi pe care îi vizităm 
trimestrial. Cei care vor să contribuie, o 
pot face la biserica Şerban Vodă, 
specificând că dăruiesc pentru copiii de 
la Centru sau pot lua legătura cu doam-
na Ioana Rusu, coordonatoarea a Secto-
rului Social, la biserică sau la numărul 
de telefon 0721 258 471. 

Vă mulţumim pentru dragostea pe 
care aţi arătat-o de fiecare dată. 

Vizita va fi făcută într-o zi din 
săptămâna Floriilor, zi care va fi în 
curând stabilită, de comun acord cu 
responsabilii de la Centrul „Sf. Mar-
gareta”. (Foto – arhivă) ❖

cei 40 de mucenici  
din sevastia aRmeniei



contribuŢia enoriaŞilor Parohiei Şerban Vodă Pentru anul 2017 a Fost stabilită la 100 lei

maRşul pentRu viaţă 2017
Zămislirea pruncilor, un dar dumnezeiesc

şi toate florile primăverii, toate pri-
vighetorile verii, toţi strugurii toamnei 
şi toate ninsorile iernii.” (Grigore 
Vieru)

✟ „Femeia trebuie preţuită, să ştiţi, 
pentru că mai întâi ne reprezintă o 
femeie în Împărăţia cerurilor: Maica 
Domnului. Te cutremuri, ţi-e şi frică să 
vorbeşti comparând-o pe ea cu oamenii.

Femeile sunt ca florile: toate sunt 
frumoase, dar fiecare în felul ei. 
Bărbatul trebuie să se plece să o ia - 
adică să-i arate eleganţă, preţuire. 
Atunci floarea îşi arată şi mirosul, şi 
calităţile ascunse, pentru că tu ai ştiut 
să răscoleşti adâncurile şi ai făcut din 
ea ceea ce nu ştia ea că este.” (Părintele 
Arsenie Papacioc) ❖

✟ „S-o cinsteşti mai mult decât pe 
prietenii tăi, mai mult chiar şi decât pe 
copiii voştri. Şi pe aceştia, de dragul ei 
să-i iubeşti. Dacă face ceva bun, s-o 
lauzi şi s-o admiri. Dacă va cădea în 
vreo greşeală, s-o povăţuieşti şi s-o 
îndreptezi într-o manieră delicată. Să 
faceţi rugăciuni împreună. La biserică 
să mergeţi amândoi.

Dumnezeu îi dă bărbatului soţia ca 
„ajutor”. Ea are calităţi speciale, apti-
tudini personale, care completează, 
pentru binele familiei, ceea ce bărbatul 
va fi neputincios să dea. Bărbatul este 
lucrătorul dinafară, femeia este grija 
dinăuntru.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

✟ „Femeia este al cincilea anotimp, 
în care natura se odihneşte, amintindu-

Femeia este grija dinăuntru

D e la 1 martie 2017 a început în toată 
ţara „Luna pentru Viaţă” 2017, care 
va culmina cu „Marşul pentru Viaţă 

România şi Republica Moldova 2017” – 
„Ajută mama şi copilul! Ei depind de tine”. 

 Istoric 
„Marşul pentru Viaţă” este o mişcare 

globală apolitică şi aconfesională de 
promovare a dreptului la viaţă începând de la 
concepţie şi a nevoii de sprijinire a femeilor 
în criză de sarcină. A apărut ca reacţie la 
retragerea protecţiei legale pentru copiii 
nenăscuţi existente în SUA până în 1973. 

În prezent, mai multe ţări organizează 
anual evenimentul. Recordul s-a înregistrat 
în 2016 la Lima, în Peru, când 750.000 de 
oameni au ieşit în stradă să-şi exprime 
sprijinul pentru dreptul la viaţă al copiilor 
nenăscuţi. 

Cine organizează  
Marşul în Romania? 

Sunt mai mulţi organizatori care adoptă 
pentru manifestare aceeaşi temă anuală şi 

aceeaşi identitate vizuală. Toate cultele 
din România sprijină acţiunea, ediţiile 
anterioare au avut binecuvântarea PF 
Patriarh Daniel, iar anul acesta eve-
nimentul se bucură în premieră şi de 
binecuvântarea întregului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române. 

În 2014, 40 de oraşe din România au 
organizat „Marşul pentru Viaţă”, în 2015, 
77 de oraşe (75 din România, 2 din Repu-
blica Moldova), iar în 2016 evenimentul a 
avut loc în 130 de oraşe (110 din România, 
20 din Republica Moldova). 

Până la această dată, organizatori din 
117 oraşe de pe ambele maluri ale Prutului 
au confirmat participarea la ediţia din acest 
an a „Marşului pentru Viaţă”. 

Romania, în topul ţărilor  
cu un numărul mare de avorturi 
22.638.755 de vieţi au fost curmate în 

ţara noastră, prin avort, din anul 1958 
până în 2014. 

De aceea, atât Biserica Ortodoxă Ro-

mână, cât şi Asociaţia „Studenţi pentru 
viaţă” ne cheamă să participăm la „Marşul 
pentru viaţă”. Evenimentul, aflat sub tema 
„Ajută mama şi copilul. Ei depind de tine”, 
se va desfăşura pe străzile Capitalei, în data 
de 25 martie. 

Biserica Ortodoxă Română  
ne îndeamnă să preţuim viaţa

Biserica ne învaţă că avortul este o crimă 
comisă împotriva unei fiinţe nevinovate 
care nu se poate apăra, iar Biserica Ortodoxă 
Română luptă împotriva acestui flagel al 
societăţii contemporane, îndemnându-ne să 
preţuim viaţa ca dar al lui Dumnezeu. 

PF Patriah Daniel spunea că noi românii 
nu vieţuim creştineşte întru totul, aten-
ţionându-ne că există şi familii care pot 
naşte copii, dar nu o fac, ci îi avortează, îi 
ucid înainte de a se naşte, ceea ce este un 
păcat deosebit de grav. 

Să ajutăm familiile cu mulţi copii 
Biserica îndeamnă să ajutăm familiile cu 

mulţi copii. Cei care nu au copii, pot fie 
adopta un copil părăsit de părinţi, fie pot 
ajuta material şi spiritual o familie cu nu-
meroşi prunci. Astfel cei care au copii pot 
simţi că Dumnezeu îi iubeşte şi că pot 
deveni o binecuvântare pentru Biserică şi 
societate. 

Avortul, o crimă mascată 
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române ne 

îndeamnă să condamnăm avortul şi să-i 
sfătuim pe tinerii căsătoriţi să trăiască po-
trivit valorilor creştine, să preţuiască viaţa 
şi să îşi educe pruncii potrivit perceptelor 
evanghelice. 

Să ne bucurăm totdeauna că zămislirea 
pruncilor este un dar dumnezeiesc, o bine-
cuvântare pentru familie şi pentru popor, să 
îi sfătuim şi să îi sprijinim pe tinerii 
căsătoriţi să fie roditori de copii, să-i 
crească şi să îi educe, transmite Sinodul 
Bisericii noastre. ❖


