
Sfaturi duhovnicești
 Ați observat, desigur, că fiecare imperiu, epocă și ideologie are un 
model de educație. E și normal, sistemul își crește viitorii oameni. Câți 
oameni mari își bat azi capul cu ceea ce își doresc și simt copiii? Psihologi, 
psihanaliști, doctori și sociologi, cu toții ne vorbesc despre nevoile copilului. 
Niște nevoi pe care tot ei le inventează, din condiția lor de oameni mari. Ei ne 
vorbesc despre cum vor fi copiii peste douăzeci - treizeci de ani. 
 Nu e mai bine să ne amintim fiecare ce ne doream când eram mici și să 
vedem în ce măsură nevoile, fricile și bucuriile copilăriei ne-au determinat 
calea în viață și abilitățile de adaptare?
 Una din nevoile copilului pe seama căreia se fac adevărate tratate de 
parentologie este nevoia de a fi Independent. 
 Independența….Ce bine sună! Dar v-ați dorit vreodată în copilărie să 
fiți independent? V-ați dorit să nu aveți nici mama nici tată, să fiți așa, 
independent? Nu neg faptul că, în urma îndoctrinării duse la toate nivelurile, 
există de acum copii care la vârsta de patru-cinci ani manifestă dorința de a 
scăpa de părinți, dar asta e o anomalie. Pentru un adult care înghite zilnic știri 
despre abuzurile asupra femeilor din Iran sau Siria, despre revoltele 
înăbușite în sânge din Ucraina și altele, independența este o valoare 
democratică. Dar credeți că e bine să luăm conceptele politice ale oamenilor 
mari și să le aplicăm pe copii cu convingerea că asta îi face fericiți? (…)
 Copilăria însăși este o viață aparte, care e plină la rândul ei de 
minunate experiențe lăuntrice. Copilul își dorește să zboare, să doboare 
balauri sau monștri, să salveze lumea. Oare această credință a lui nu e 
suficientă de a-l deosebi radical de adultul blazat și dezamăgit? În zborul său 
spre lumină copilul are cu totul alte nevoi decât cele pe care le are un adult, 
preocupat mai mult de salariu și de poziția socială decât de suflet. 
 Nevoile copilului sunt mai întâi de toate niște nevoi profund 
ontologice, care confirma condiția superioară a omului în raport cu 
animalele. Copilul este reprezentantul specie umane în forma sa nealterată. 
În aspirațiile sale, în credința sa că totul e posibil, copilul păstrează starea 
omului edenic. De aceea și Hristos ne atrage atenția: ”Adevărat vă zic, de nu 
veți fi precum copiii, nu veți intra în Impărăția cerului.” Apostolul Pavel 
revine și el la îndemnul de a fi precum copiii, dar face și o precizare despre 
cum trebuie înțeles acest îndemn: ”Fiți copii la răutate, nu și la minte.” (…)
 Cea mai profundă nevoie a copilului este aceea de a fi într-o 
comuniune de iubire. Fie că o numim nevoie de protecție, instinct de apărare 
sau altcumva, aspirația spre comuniune a copilului persistă, având forma 
unei religii în care Părintele este Dumnezeu, iar copilul este Inițiatul. Copilul 
se simte iubit în măsura în care părintele îl inițiază în tainele sale. Cu cât 
părintele se descoperă mai complex, cu atât copilul este mai fericit. Ne 
descoperim copilului prin tot ce suntem: prin iubire, cunoaștere și 
îndemânare. Acesta este temeiul educației. Copilul se simte fericit nu atunci 
când este lăsat să facă ce vrea, pentru că el nu vrea ceva străin de ceea ce vor 
părinții săi, ci atunci când este îndrumat, inițiat în iubire. Copilul percepe 
lipsa de îndrumare ca pe un dezinteres, ca pe un abandon, de unde și frica lui 
de însingurare manifestată prin gesturile extreme proprii adulților: furie, 
refuz, izolare. Cu alte cuvinte, nevoia de bază a copilului este aceea de a fi 
precum părintele său. Faptul că mulți părinți de azi se eschivează de la 
această responsabilitate prin diverse manevre de limbaj doar complică 
lucrurile. Nu, copilul tău nu va fi nici mai independent, nici mai creativ, nici 
mai curajos decât este. Va fi exact ca tine. Doar că departe de tine, la celălalt 
capăt al lumii. Acolo unde l-ai lăsat atunci când el dorea un singur lucru: să 
fie ca tine. 
(Savatie Baștovoi, Antiparenting, Edit. Cathisma, 2017, pag. 63 - 67)

Învãțãm împreunã
 Este logic însă ca în continuare să cercetăm și această chestiune: dacă 
aceste Sfinte [Daruri] sunt, pe de o parte, dedicate lui Dumnezeu, iar, pe de 
altă parte, sfințesc pe cei care au nevoie de sfințire, din ce motiv credem ca 
prin această aducere de daruri sunt onorați și cei cei deja sfințiți și cu totul 
desăvârșiți? Și pentru ce, atunci când îi chemăm în ajutor cerându-le ceva, 
făgăduim Litughia acestor daruri, ca și cum am vrea să le dedicăm fie lor, fie 
penru ei, ca să devină mai buni?
 Pentru că există și un alt mod de aducere a acestor daruri, de care am 
vorbit mai sus, potrivit căruia aceste daruri devin și ale sfinților: și anume 
atunci când ele sunt aduse ca daruri de mulțumire lui Dumnezeu pentru slava 
lor cu care i-a slăvit si pentru desăvârșirea cu care i-a desăvârșit. Fiindcă 
aceste daruri sunt ale lui Dumnezeu ca unele dedicate Lui; sunt și ale 
credincioșilor care au nevoie de ajutor ca niște lucruri ajutătoare; dar sunt și 
ale sfinților, pentru că sunt dedicate lui Dumnezeu datorită lor . (….)
Fiindcă aceștia iau aceste daruri nu numai pentru că aducerea lor se face din 
iubire pentru ei, ci și pentru că însuși faptul că Dumnezeu primește 
recunoștință și este slăvit din pricina lor este dintre lucrurile cele mai plăcute 
și foarte pline de har pentru ei. Căci așa cum cel mai mare păcat al oamenilor 
răi este ca numele lui Dumnezeu să fie blasfemiat din pricina lor, tot așa o 
mare și vrednic de sârguit realizare pentru sfinți este ca Dumnezeu să fie 
slăvit datorită lor.  (…)
 De aceea, dacă cineva, aducându-și aminte de ei, de gloria, de fericirea 
și de slava lor, Îl va lăuda pe Dumnezeu Care i-a încununat, le produce o 
mulțumire mai de preț decât toate mulțumirile; mai ales când lauda se face nu 
numai prin simple glasuri, ci și prin aducerea unor daruri de recunoștință, și 
încă a unor daruri atât de puternic primite la Dumnezeu și de cel mai înalt 
preț. Fiindcă, așa cum aici Mântuitorul, primindu-le cu bunăvoință și mai 
presus decât toată slujba Legii vechi, ne dă în schimb Trupul și Sângele Lui, 
tot așa și ei, bucurându-se de ele ca de nimic din celelalte cu care credem că-I 
cultivăm, ni se oferă pe ei înșiși în întregime ca să contribuie la tot ce ne e de 
folos; căci în toate Îl imită pe Stăpânul lor. 
(Nicolae Cabasila, Explicări la Dumnezeiasca Liturghie,Edit. Deisis , 
pag.436 - 439)

Vitamine duhovnicești
(…) ci învățătura și dragostea sunt două lucruri bune dintre care mai bun este 
al doilea. Căci ”știința va fi nimicită”, spune apostolul și totuși este 
trebuincioasă acestei vieți, în schimb ”dragostea nu cade niciodată”. La fel va 
avea sfârșit și nașterea această de prunci care este scopul căsătoriei. Însă 
înfrânarea de la orice împreunare este și aici pe pământ o nevoință îngerească 
și va rămâne pentru totdeauna. După cum însă mesele celor drepți sunt mai 
bune decât posturile nelegiuiților, la fel căsătoria femeilor credincioase 
trebuie pusă înaintea fecioriei celor lipsite de evlavie. Totuși, în acest caz, nu 
punem mai presus prânzul decât postul, ci dreptatea în locul necinstei, și nu 
căsătoria în locul fecioriei, ci credința în locul necredinței. 
 Căci, când e nevoie, cei drepți iau masa pentru a da corpurilor lor ce 
este bun și drept, întocmai cum fac stăpânii buni cu sclavii lor; însă nelegiuiții 
postesc pentru a-i sluji pe diavoli. La fel, pe când femeile credincioase se 
căsătoresc pentru a se uni cu soții lor în mod demn, necredincioasele, deși 
rămân fecioare rămân departe de adevăratul Dumnezeu. Era bine ce făcea 
Marta, ocupată cu slujirea sfinților, dar mai bine era ce făcea sora ei, Maria 
“care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. ” Astfel, 
lăudăm lucrul bun din devotamentul de soție al Suzanei, dar punem înaintea 
lui lucrul bun din văduvia Anei și, cu mult mai mult înainte lui, lucrul bun din 
fecioria Mariei. Era bine ce făceau cele care, din avutul lor, dădeau cele 
necesare lui Hristos și ucenicilor Lui, dar și mai bine era de cei care au lăsat 
tot avutul lor ca sa-L urmeze pe Domnul mai lipsiți de griji. Însă în aceste 
două feluri de lucruri bune, fie în ce făceau aceștia, fie în ce făceau Marta și 
Maria, nu se poate face ceea ce era mai bun decât după ce fie se lăsa deoparte, 
fie se renunța la celălalt lucru. De unde trebuie să înțelegem faptul că nu 
trebuie socotită un rău căsătoria pentru că, dacă nu ne înfrânăm de la ea, nu 
putem să ajungem la puritatea văduviei sau la curăția fecioarei. Și, din acest 
motiv, nu era rău nici ce făcea Marta. Căci, dacă nu făcea lucrul acela, sora ei 
nu ar fi făcut ce era mai bine. Astfel, ar fi rău chiar și să-l întâmpine în casa lui 
pe cel drept sau pe profet cel care voiește a-L urma pe Hristos până la capăt, 
pe motiv că nu a trebuit să aibă casă pentru a face ce este mai bine. 
(Fericitul Augustin, Despre folosul căsătoriei, Despre căsătorie și pofta 
păcătoasă, Edit. Institutului Biblic și de misiune ortodoxă 2015, pag. 38 - 
39)
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ar vouă, celor ce ascultați, vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, Ifaceți bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvântați pe cei ce vă 
blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te 

lovește peste obraz, întoarce-i și pe celălalt; pe cel ce-ți ia haina nu-
l împiedica să-ți ia și cămașa; oricui îți cere, dă-i; și de la cel care ia 
lucrurile, nu cere înapoi. Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, 
faceți-le și voi asemenea; și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce 
răsplată puteți avea? Căci și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe 
ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți 
avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor 
de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că 
și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi 
înctocmai. Ci iubiți pe vreăjmași voștri și faceți bine și dați cu 
împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voasstră 
va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 
nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este 
milostiv.
 Apostolii aveau să fie trimiși la propovăduire și dintru această pricină 
îi așteptau pe ei mulți prigonitori și vrăjmași. Așadar, dacă din pricina 
prigonirii se vor mâhni Apostolii și voind a răsplăti celor ce i-au mâhnit, ar fi 
tăcut și nu ar fi propovăduit, soarele Evangheliei s-ar fi stins. Din această 
pricină, Domnul luându-o mai înainte, îi sfătuiește pe Apostoli a nu fi porniți 
spre a răsplăti vrăjmașilor, ci toate cele ce se vor întâmpla, cu bărbăție să le 
sufere, chiar dacă unii i-ar fi ocărât, iar alții nelegiuite vicleșuguri ar fi 
meșteșugit împotriva lor. Asemenea și El făcea pe Cruce, zicând: „Părinte, 
iartă-le lor, că nu știu ce fac”. 
 Apoi, ca să nu poată zice Apostolii că o poruncă precum este aceasta e 
cu neputință, adică a-i iubi pe vrăjmași, zice Domnul: „Ceea ce voiești tu să 
împlinească alții pentru tine, aceasta arat-o și tu altora; și întru acest fel te fă 
pildă altora, făcând celorlalți așa cum voiești să-ți facă alții ție. Adică, dacă 
aspri și nemilostivi și iuți voiești să-ți fie vrăjmașii, fii și tu așa; iar dacă le 
voiești pe cele dimpotrivă, adică să-ți fie vrăjmașii buni și milostivi și 
nepomenitori de rău, nu socoti că este cu neputință a fi și tu într-acest chip”. 
Vezi, lege firească scrisă în inimile noastre? Întru acest fel a zis și Domnul: 
„În zilele acelea dând legile Mele în cugetul lor, și pe inimile lor le 
voi scrie pe ele”(Ieremia 31,33). Apoi și altă trebuință pune asupra noastră 
spre împlinirea acestei porunci: „Dacă îi iubiți pe aceia care vă iubesc pe voi 
sunteți asemenea păcătoșilor și neamurilor, însă de îi iubiți pe cei ce vă 
vrăjmășesc și vă viclenesc, sunteți asemenea cu Dumnezeu, căci numai El 
este bun către cei nemulțumitori și răi. Așadar, pe care o voiți: a fi asemenea 
păcătoșilor sau asemenea lui Dumnezeu?” Vezi învățătură dumnezeiască? 
Întâi te-a plecat pe tine spre această poruncă dintru legea cea firească - 
„precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea” - , 
iar apoi te pleacă și dintru sfârșit și de la răsplătire, căci ne făgăduiește nouă 
această plată: a fi asemenea lui Dumnezeu.
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