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                Blocajul in formele credintei 

 

În vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi 
sâmbăta. Şi, iată, era acolo o femeie care avea de 
optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, 
încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o,  
a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa 
ta! Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat 
şi slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, 
mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, 
zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; 
deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua 
sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! 

Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul sau asinul său de la iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar 
aceasta,fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie 
dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Şi, zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva 
Lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul.(Luca XIII, 10-17) 

 

In Biserica avem reguli si forme exterioare de manifestare a credintei pe care le putem folosi ca mijloace 
spre a ajunge la iubire si cunoastere a lui Dumnezeu. Postul, rugaciunea, ingenuncherea, aprinderea 
lumanarilor, tamaierea sunt numai cateva dintre aceste forme pe care crestinul le practica cu mai multa sau 
cu mai putina ravna. Problema este aceea ca de cele mai multe ori ramanem doar la forme fara a dori sa 
intelegem continutul, care ne-ajuta, de fapt, sa ne atingem scopul. Asa se face ca unii dintre noi, simtindu-ne 
ingraditi de aceste forme, pur si simplu le eludam, altii mai constiinciosi, bifam sa le implinim dupa forma lor, 
amagindu-ne ca ne facem datoria, si mai putini dintre noi fiind aceia care, intr-adevar, cauta sa inteleaga 
regula si s-o implineasca “in duh si adevar”. Mai grav e faptul ca unii merg atat de departe cu asprimea de a 
respecta forma regulei incat ajung sa goleasca regula de continut. La fel sunt si cei dintre noi care se lasa 
condusi numai de regula, nu putini fiind credinciosii care cauta raspunsuri la intrebari puse dupa forma lor. 
Se spala (se coase) sau nu se spala(coase) in nu stiu ce zi? Se mananca peste sau nu se mananca? Se sta in 
genunchi sau nu se sta? Cand punem astfel intrebarile se vede ca suntem preocupati doar de forma regulei! 
Ori atitudinea noastra trebuie sa fie aceea, ca atunci cand noi cautam sa facem ceva de dragul unei persoane 
dragi. Cand cineva iti este drag, faci tot ce e posibil ca sa dovedesti ca il iubesti cu adevarat. Pe de alta parte, 
nu cred ca cineva s-ar bucura sa stie ca e iubit doar de forma, sau numai  pentru ca are un interes, ci ne 
bucuram doar de dragostea si de atasamentul sincer al cuiva. Daca se intampla sa calcam vreuna dintre 
reguli sa nu ne inchipuim ca Dumnezeu se supara pe noi! Asa cum citim in Evanghelie, Dumnezeu e doar 
dezamagit de micimea noastra sufleteasca si de ipocrizie. Daca Dumnezeu ar fi vrut sa respectam doar 
regula de dragul regulei, atunci ar fi stat intre noi ca sa ne traga  tot timpul de urechi ca nu respectam legea! 
Spune Fericitul Augustin: Iubeste si fa ce vrei! Adica iubeste cu adevarat pentru ca daca iubesti cu adevarat 
atunci vei ajunge sa faci ceea ce trebuie! p. didel 



                                                                           -02-                                                            
 

“Lupta noastra nu este impotriva trupului si sangelui, ci impotriva 
stapanitorilor intunericului acestui veac, care sunt in vazduhuri” 
 

Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate 

armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului, pentru 

că lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva 

începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 

acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri. Pentru 

aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea 

rea şi, pe toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi, deci, tari, având 

mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii, şi 

încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi 

pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi 

coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni VI, 10-17) 

Cand incercam sa reperam raul, tendinta e sa invinovatim natura telurica a omului si mediul 
inconjurator coruptibil. Ori Sf. Ap. Pavel enunta un lucru extrem de important, anume faptul ca raul 
vine de la diavol. Diavolul e duh si “zboara” dintr-un gand intr-altul, cautand sa-si faca “cuib” in 
mintea si in sufletul omului care-l primeste si il adopta. Cel rau isi poate face “jobul” in lume numai 
prin colaborare cu omul pentru ca, neavand trup, nu se poate manifesta. De aceea, diavolul este 
cooperant cu oricine vrea sa se pune la dispozitia lui! Sf. Ap. Pavel ne ajuta sa intelegem ca duhul  
e superior trupului si conduce sau dirijeaza trupul, armele impotriva diavolului fiind tot de natura 
duhovniceasca. Braul e adevarul, armura e dreptatea, picioarele sunt Evanghelia care ne-ajuta sa 
pasim pe caile Domnului, scutul e credinta care ne apara de sagetile vicleanului, sabia e cuvantul 
lui Dumnezeu, iar coiful e mantuirea. Iata cum fiecarei virtuti, care reprezinta un element 
duhovnicesc, Sfantul Pavel ii gaseste un corespondent in lumea materiala si trupeasca. Asa cum ne 
folosim de arme materiale pentru a ne apara trupul, la fel avem la indemana arme duhovnicesti 
pentru a ne apara de atacurile diavolesti. p. didel 
 

    Ajuta asprimea in actul de educatie? 
 
Sfantul ierarh Nicolae este cunoscut ca fiind, asa cum spune troparul, “chip al blandetilor”. 
Blandetea este o virtute care atrage, dar poate parea o slabiciune pentru acei care vor sa speculeze, 
sa profite sau sa insele pe cel bland. Si-atunci te intrebi cum e mai bine sa fii? Bland sau aspru? E 
adevarat ca asprimea ca metoda de educatie disciplineaza, dar nu schimba si inimi. Nu te face mai 
iubitor! Totusi aplicata sporadic, corectiv, doar “cand trebuie”, doar pentru a trezi constiinta 
adormita sau deviata, ea ne poate fi de folos. Mantuitorul Hristos este Blandul Pastor, dar atunci 
cand oamenii au transformat locasul de rugaciune in spatiu mamonic, de negustorie, denunta 
mercantilismul iudeilor si rastoarna tarabele vanzatorilor, certandu-i aspru: nu faceti din casa 
Tatalui Meu pestera de talhari!                          
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Dupa modelul Domnului Hristos si sfantul ierarh Nicolae, bland in tot restul vietii sale, isi manifesta 
furia, palmuindu-l pe Arie, cel ce la sinodul I ecumenic de la Niceea (325 d.Hr.) il denigra pe Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, socotindu-L ca fiind doar o plasmuire a Tatalui. Orice deviere de la Adevar 
trebuie aspru sanctionata! Cand vine vorba de moralitate, Sfantul Ioan Botezatorul e si el aspru, dar 
e aspru intai cu sine, si-apoi cu ceilalti! De obicei, oamenii stau la distanta fata de cei cu atitudine 
aspra, dar cu toate acestea Ioan Botezatorul ii atragea pe oameni pentru ca era autentic, lipsit de 
ipocrizie. Prin urmare, asprimea ne e de folos, atunci cand suntem necrutatori cu pacatul din noi 
insine! Cu pacatul si cu raul, in general, sa nu facem compromisuri! Exigenta si fermitatea sunt 
forme mai “soft” ale asprimii si sunt cai bune de indreptare pentru oricine. Acestea, imbinate cu 
blandetea permanenta, manifestata prin tandrete si atasament continuu, pot fi de folos pentru bunul 
mers al oricarui copil, invatacel, ucenic sau fiu duhovnicesc. Concluzia mea? Bland tot timpul si 
aspru din cand in cand! p. didel    

 
      Sfantul Ierarh Nicolae  
Cel între sfinți Părintele nostru Nicolae al Mirelor 
Lichiei, făcătorul de minuni a fost arhiepiscop de Mira, 
în sudul Asiei Mici (Turcia de azi), în secolul al IV-lea. 
Deși mai puțin cunoscut în Biserica romano-catolică, 
în Biserica Ortodoxă sfântul Nicolae este unul dintre 
cei mai iubiți și mai cinstiți sfinți în popor. Sfântul 
Nicolae este sfânt ocrotitor al multor țări (în special în 
Grecia și Rusia) și orașe, dar și al celor ce practică 
diferite meserii, ca de exemplu marinarii. Biserica 
face prăznuirea Sfântului Nicolae pe 6 decembrie (data adormirii și praznic principal), precum și la 9 
mai (mutarea moaștelor sale) și pe 29 iulie (data nașterii sale). 
Viața 
Conform tradiției, Sfântul Nicolae s-a născut în provincia Licia (Lichia) din sudul Asiei Mici (Turcia 
de azi), în orașul Patara. A fost unicul fiu al unei familii foarte înstărite și evlavioase. Data nașterii 
sale nu este cunoscută. Copil fiind, a dovedit hărnicie la învățătură și o viață virtuoasă, ceea ce a 
făcut ca el să crească duhovnicește și în înțelepciune creștină. Nu avea încă vârsta judecății, când 
el s-a deprins cu rugăciunea și înfrânarea, virtuți ce mai târziu i-au potolit patimile trupului și i-au 
ușurat desăvârșirea sufletului. A rămas de timpuriu orfan de ambii părinți. Cel care avea să fie o fală 
a creștinătății, n-a făcut precum tânărul risipitor din Sfânta Evanghelie, ci, dimpotrivă, într-una din 
zile, a strâns în fața casei sale pe toți săracii și oropsiții din acel ținut și le-a dăruit toate bogățiile 
moștenite, pe care el le socotea a fi deșertăciuni, și L-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. În auzul 
evlaviosului Nicolae răsunau cuvintele Mântuitorului: "Vinde toate câte ai și împarte la săraci și vei 
avea comoară în ceruri" (Luca 18, 22). Şi ca să se apropie și mai mult de Acesta, el s-a îndreptat 
spre Ţara Sfântă, dornic să calce pe drumurile sfințite de pașii Mântuitorului și ai ucenicilor Lui, 
astfel să se întărească și mai mult în credință. Tânăr fiind, face mai multe pelerinaje în Palestina și 
Egipt. Nu se știe dacă a fost ales episcop în cetatea Mira, la cererea credincioșilor, care rămăseseră 
fără pastor, dar conform tradiției aceasta s-a întâmplat înainte de a fi închis, în 
timpul persecuțiilor lui Dioclețian; a fost eliberat după urcarea pe tron a Sfântului Constantin.  
 

https://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C8%9Bi
https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae
https://ro.orthodoxwiki.org/F%C4%83c%C4%83tor_de_minuni
https://ro.orthodoxwiki.org/Arhiepiscop
https://ro.orthodoxwiki.org/Mira_(Asia_Mic%C4%83)
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Praznic
https://ro.orthodoxwiki.org/6_decembrie
https://ro.orthodoxwiki.org/9_mai
https://ro.orthodoxwiki.org/9_mai
https://ro.orthodoxwiki.org/Moa%C8%99te
https://ro.orthodoxwiki.org/29_iulie
https://ro.orthodoxwiki.org/Tradi%C8%9Bie
https://ro.orthodoxwiki.org/H%C4%83rnicia
https://ro.orthodoxwiki.org/Virtu%C8%9Bi
https://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8En%C8%9Belepciunea
https://ro.orthodoxwiki.org/Rug%C4%83ciune
https://ro.orthodoxwiki.org/Virtu%C8%9Bi
https://ro.orthodoxwiki.org/Patimi
https://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelie
https://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
https://ro.orthodoxwiki.org/Evanghelia_dup%C4%83_Luca
https://ro.orthodoxwiki.org/%C5%A2ara_Sf%C3%A2nt%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Ucenic
https://ro.orthodoxwiki.org/Credin%C8%9Ba
https://ro.orthodoxwiki.org/Pelerinaj
https://ro.orthodoxwiki.org/Palestina
https://ro.orthodoxwiki.org/Persecu%C8%9Bii_%C3%AEmpotriva_cre%C8%99tinilor
https://ro.orthodoxwiki.org/Constantin_cel_Mare
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Sfântul mai este cunoscut și ca apărător al Ortodoxiei împotriva arienilor. Conform tradiției, a fost 
prezent la Sinodul de la Niceea, deși numele său nu apare în documentele din acea perioadă.          
A trecut la Domnul pe 6 decembrie, cândva între anii 342 și 352. 
Multe din detaliile cunoscute ale vieții lui apar abia în surse medievale. 
Sfântul Metodie, patriarh al Constantinopolului la mijlocul secolului al IX-lea a scris o Viață a 

Sfântului Nicolae în care notează că sfântul era cunoscut majorității creștinilor, astfel încât e posibil 
ca această scriere să se fi bazat pe tradiția orală și pe relatările care circulau la acea vreme. Metodie 
amintește că Sf. Nicolae a fost crescut după cuviință de părinți binecredincioși și povestește cum 
Sfântul le-a înzestrat pe cele trei fiice ale unui cetățean din Patra care sărăcise, din moștenirea pe 
care o avea de la părinți. 
Prăznuirea sa se făcea deja în vremea împăratului Iustinian, la două secole după moartea sa. După 
ce a apărut Viața lui, cea scrisă de Metodie, el a fost recunoscut și cinstit în întreaga Europă și mai 
ales în Italia. Când Mira a fost cucerită de sarazini în anul 1034, multe orașe italiene au început să 
plănuiască "salvarea" moaștelor sale. În anul 1087, forțe armate din Bari (Italia) au atacat Mira și au 
luat cu ei moaștele sfântului de la păstrătorii lor greci legitimi. Moaștele Sfântului au fost duse la 
Bari și așezate într-o biserică închinată Sfântului. Faima sa a crescut. Povestirea conform căreia 
sfântul salvase niște marinari din Marea Egee de la înec l-a consacrat ca sfânt ocrotitor al 
marinarilor. Popularitatea sa a crescut în așa măsură în Rusia încât aproape toate bisericile au colț 
de rugăciune închinat sfântului Nicolae, și multe îl au pe Sfântul Nicolae ca al doilea ocrotitor. 
Minunile 
Sfântul Nicolae a făcut multe minuni, așa cum arată istoria vieții sale. A izbăvit de la moarte pe trei 
bărbați năpăstuiți pe nedrept. Pe când aceștia erau în închisoare, au aflat de timpul când aveau să 
fie omorâți și au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit și de binefacerile ce le făcuse cu alții, cum 
izbăvise de moarte pe alți trei bărbați din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor și gata 
spre apărare, s-a arătat în vis împăratului și eparhului (administratorul provinciei); pe eparh l-a 
mustrat pentru că a defăimat în fața împăratului pe cei trei bărbați, iar împăratului i-a arătat și i-a 
dovedit ca bărbații aceia sunt nevinovați și că din pizmă au fost pârâți că au uneltit împotriva lui.   
Şi așa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la moarte. Pe lângă acestea a făcut încă și alte minuni. 
Dar Sfântul Nicolae nici după moarte nu și-a uitat turma sa. Că în fiecare zi face cu îmbelșugare 
bine celor ce au nevoie și-i izbăvește de tot felul de primejdii și nevoi, căci și acum, ca și atunci, 
același Dumnezeu lucrează prin sfântul Său minunile Sale cele fără de număr. 
Imnografie 
    Tropar (glas 4)                                                                                                                                            

Îndreptător credinței și chip blândeților,învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul 
lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Sfinte Ierarhe 
Nicolae, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.  
 
    Condac (glas 3)                                                                                                                                      

În Mira Lichiei, Sfinte, sfințitor te-ai arătat: că Evanghelia lui Hristos, Cuvioase, plinind-o,și-ai pus 
sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit, 
ca un mare slujitor tainic al harului lui Dumnezeu. 
 
SURSA: https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_al_Mirelor 

 

https://ro.orthodoxwiki.org/Arianism
https://ro.orthodoxwiki.org/Tradi%C8%9Bie
https://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_I_Ecumenic
https://ro.orthodoxwiki.org/6_decembrie
https://ro.orthodoxwiki.org/Metodie_I_al_Constantinopolului
https://ro.orthodoxwiki.org/Patriarh
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Constantinopolului
https://ro.orthodoxwiki.org/Iustinian
https://ro.orthodoxwiki.org/Moa%C8%99te
https://ro.orthodoxwiki.org/Minune
https://ro.orthodoxwiki.org/Invidia
https://ro.orthodoxwiki.org/Condac
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 PROGRAM  

 
Joi, 06 Decembrie 2018, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sfantul Ierarh Nicolae)    
                                                                         
Duminica, 09 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Tamaduirea femeii garbove)  

Duminica, 16 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Pilda celor poftiti la cina) 

Duminica, 23 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie ( Genealogia Mantuitorului) 
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