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Un elev ne relatează că este dificil
şi plictisitor să înveţe. Altul adaugă faptul 
că lenea, odată instalată, îi aduce liniştea 
minţii şi, atunci când i se descoperă roadele 
„timpului pierdut” se simte vinovat  în faţa 
dirigintelui şi paralizat în faţa părinţilor. 
Din această stare este foarte grea o revenire 
la viaţa dedicată preponderent studiului. 
Statistic, unul din 5 elevi amână efectuarea 
sarcinilor de învăţare, în mod cronic deja. 
Cei din clasele terminale uită că amânarea 
nu e numai o administrare nejudicioasă a 
timpului extraşcolar, dar şi o combinaţie 
între anxietate şi superficialitate, în raport cu 
comunicarea şi capacitatea de a lua o decizie. 
Aceşti elevi fac parte din categoria celor care-
şi periclitează cariera, întrucât consideră că ar 
trebui să facă altceva „mai pozitiv”, spun ei, 
decât să înveţe. Pentru cei ai căror frecvenţă 
„a spart” de mult tiparele Regulamentului 
de ordine interioară (vezi cl. A IX-a şi 
a X-a), amânarea oricărei activităţi care 
determină atitudinea de şcolaritate, induce şi 
problemele de sănătate fizică: răceli repetate, 
gripe, dureri de stomac, insomnii. „Soluţia” 
e simplă şi foarte la îndemână pentru ei: 
fumatul sau debutul în consumul de alcool 
când sunt deja în grupul de risc. Profesorul, 
educatorul, trebuie, în acest context, 
să-i ofere alternativa unui antrenament 
de tipul – „fă ceva pozitiv, nu amâna”. 

Să ne întoarcem la elevii care reuşesc 
să promoveze fiind convinşi că pot învăţa 
mai bine sub presiune. Ne confruntăm aici 
cu cea mai răspândită idee falsă, aceea că 
presiunea îmbunătăţeşte performanţa. În lista 
cauzelor amânării instruirii şi educării se mai 
află şi teama de părinţi autoritari.  Acestora 

trebuie să le cultivăm „stăpâneşte obiectivul 
fundamental” – obţinerea a cel puţin o 
competenţă şcolară şi a două - trei competenţe 
profesionale pentru cei din cursul superior. 
Adevărat este că elevul care îşi doreşte să 
dea tot ce e mai bun pentru a promova, nu 
amână nimic. Un avertisment pentru părinţi 
este binevenit pe această cale: cei care cereţi 
copiilor voştri să fie perfecţi pentru a vă 
mulţumi pe voi, s-ar putea ca ei să întârzie 
în împlinirea aşteptărilor dumneavoastră. 
Deşi ei şi-au îndeplinit îndatoririle, totuşi se 
tem că nimeni nu-i va iubi, dacă nu sunt cel 
puţin premianţi. Impulsivitatea familiei faţă 
de aceşti copii care se află diametral opus 
amânării, îi poate situa în planul eşecului 
şi lipsiţi de apărare. Aceştia sunt părinţii 
care nu acordă nici o prioritate intenţiilor 
şcolii, dar nici propriului copil. Atitudinile 
de amânarea ale copilului şi impulsivitatea 
părintelui se plasează din acest moment, în 
sfera autocontrolului. Direcţiile ambigue 
şi priorităţile vagi stabilite de unii părinţi 
şi de şcoală, măresc tendinţa de amânare a 
învăţării sub toate formele ei. Refuzul tacit 
de a învăţa pentru acei elevi ale căror decizii 
sunt frecvent criticate, poate, uneori înseamnă 
manifestarea instinctului de autoapărare. Lipsa 
de sens în organizarea materiei prezentate 
în şcoală şi necultivarea valorilor spirituale 
fundamentale pot determina amânarea 
deciziilor, depresii şi senzaţia de gol înainte 
de finalizarea duratei de şcolarizare. Vocea 
interioară a elevului foloseşte căi ineficiente
de motivare, pentru că apare conflictul între 
acel „trebuie”, pe de o parte şi „nu vreau”, pe 
de alta. Şcoala acţionează pentru aceşti elevi 
al căror conflict este între „vreau şi „trebuie”, 

printr-o selecţie a obiectivelor imediate. 
Exemplu: Sigur nu eşti obligat să înveţi 
pentru a promova bacalaureatul, dar alegând 
să nu o faci, scopul tău final va fi afectat
– nu vei mai putea deveni inginer, medic 
sau avocat etc. Când a conştientizat această 
„comandă”, elevul îşi schimbă atitudinea 
faţă de sine, faţă de familie şi faţă de şcoală.

Intervenţia profesorului de religie 
poate să confirme elevului că Dumnezeu 
este „Cineva” nu „ceva”, care poate 
vorbi prin natura înconjurătoare, însă mai 
presus de toate ne vorbeşte prin Fiul, care 
ştie totul despre tine, fiind prietenul tău 
unic. Nici măcar psihologul sau, mai nou, 
psihoterapeutul nu poate să-l înlocuiască pe 
preotul duhovnic, singurul ce-i poate oferi 
tânărului dezlegarea de păcate. Duhovnicul 
însă nu este important decât pentru cei care îl 
caută!  De aceea, Eparhia coordonează în şcoli 
şi în licee, inspiratul program de spovedire 
şi împărtăşire a elevilor. Considerăm că 
aceasta este forma deplină prin care tânărul 
este adus şi implicat real în viaţa Bisericii. 
Aici, tânărul se simte Acasă şi află soluţii.

Prof. Elena Leon 

Tânărul, la Şcoală şi în Biserică
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„De unde voi începe a plânge faptele 
vieţii mele celei ticăloase? Ce început voi 
pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum?” 
Aceste întrebări ni le punem sau, cel puţin, 
ar trebui să ni le punem şi noi, dimpreună cu 
Sf. Andrei Criteanul, nu numai la începutul 
urcuşului duhovnicesc către Înviere, ci în 
fiece clipă a vieţii. Perioada Păresimilor 
şi a Triodului este însă, prin excelenţă, 
vremea potrivită pentru pocăinţă şi plângerea 
păcatelor. De aceea întreaga imnografie a
Triodului este presărată cu îndemnuri la 
“străpungerea inimii” şi “vărsare de lacrimi” 
pentru fărădelegile săvârşite, ca nişte peceţi 
ale căinţei care adapă sufletul pentru a-l face
să înflorească virtuţile. Desigur, nu trebuie 
să vedem în curgerea lacrimilor o expresie 
sentimentală a căinţei ci, mai degrabă, 
manifestarea participării trupului la căinţă, 
în vederea restabilirii unităţii fiinţei umane 
divizate de păcat. Sf. Grigorie Palama ne 
învaţă că aşa cum păcatul e săvârşit şi în trup, 
e firesc ca şi ridicarea să cuprindă şi trupul 
„iar cel care plânge, îşi curăţă trupul şi 
sufletul căci, venind de sus, lacrimile spală şi 
sfinţesc tot trupul”. Lacrimile sunt aşadar tot 
un dar de la Dumnezeu, după cum ne învaţă 
şi Triodul: „Ridică de deasupra mea lanţul 
cel greu al păcatului şi, ca un milostiv, dă-mi 
lacrimi de pocăinţă”. În Triod, plânsul pentru 
păcate se defineşte drept doliul, suferinţa 
simţită de suflet la pierderea mântuirii, a 

fericirii veşnice care ar fi urmat unei vieţi 
virtuoase: „Plâng şi mă tânguiesc când îmi 
vine în minte focul cel veşnic, întunericul 
cel mai dinafară”. Aceeaşi idee o găsim 
şi în Canonul Duminicii Înfricoşătoarei 
Judecăţi: „Auzind cuvântul cel cu plângere 
al bogatului în văpaia chinurilor, plâng  
eu, ticălosul, şi  mă  tânguiesc,  în aceeaşi  
osândă   fiind,  şi   mă  rog:   miluieşte-mă, 
Mântuitorul lumii, în vremea judecăţii”. 

Încă din prima zi a Triodului 
- Duminica Vameşului şi a Fariseului - ni 
se arată puterea mântuitoare a plânsului 
duhovnicesc: „Atotţiitorule, Doamne, ştiu 
cât pot lacrimile! Că pe Iezechia din porţile 
morţii l-au ridicat, pe cea păcătoasă din 
păcatele cele de mulţi ani au mântuit-o, iar 
pe vameşul mai presus decât pe fariseul 
l-au îndreptat”. Lacrimile izvorâte din 
zdrobirea inimii sunt asemenea unui potop 
ce cade asupra păcatului, având chiar puterea 
uimitoare de a stinge focul gheenei: „Să 
stingem, prin curgerile lacrimilor, văpaia 
cea nestinsă!”. Mai mult chiar, unii părinţi, 
precum Sf. Ioan Scărarul consideră că izvorul 
lacrimilor duhovniceşti e mai mare decât 
apele curăţitoare ale Botezului, căci „dacă 
Botezul şterge păcatele de mai înainte, 
lacrimile ne curăţesc şi de cele viitoare”.
 Desigur, plângerea păcatelor nu 
trebuie limitată doar la vremea Postului Mare, 
ci ar trebui să-l însoţească pe creştin până 

la moarte, căci cicatricile păcatului rămân 
în suflet şi după vindecarea rănilor. Dar, 
tot Triodul ne arată că această străpungere 
a inimii nu poate fi nicicând separată de 
bucuria eshatologică, motiv pentru care i 
s-au acordat adesea denumiri antinomice: 
„plâns făcător de bucurie”, „străpungere 
bucuroasă-tristă”, ş.a. Privind astfel 
lucrurile, tot Sf. Ioan Scărarul ne învaţă că 
„acela care  înaintează  spre  Dumnezeu  
într-o străpungere neîncetată, nu încetează 
să prăznuiască fiecare zi ca pe o sărbătoare”.
 Să primim deci, în urechi şi în 
inimi, aceste cuvinte, mustind de autentică 
trăire duhovnicească a celor ce le-au zămislit, 
dimpreună cu care să strigăm neîncetat lui 
Hristos: „Izvorule al milostivirii, dă-mi acum 
străpungere şi suspine, ca să-mi plâng noianul 
cel fără de margini al răutăţilor mele!”.

George Vâlcu, Anul V

Darul lacrimilor
în imnografia Triodului

„Mai mult decât toţi oamenii,
eu însumi am greşit Ţie!”

La începutul Postului Mare, ca 
un „debut” al acestuia, găsim Marele 
Canon de Pocăinţă al Sfântului Andrei 
Criteanul. Împărţit în patru părţi, este citit 
la Pavecerniţa Mare, în serile primelor patru 
zile ale Postului şi în miercurea celei de-a 

cincea săptămâni. Canonul poate fi descris
cel mai bine ca o plângere de pocăinţă care 
ne vorbeşte despre proporţiile şi adâncimile 
păcatului, tulburând sufletul cu jale, căinţă şi 
nădejde. Cu o măiestrie unică, Sfântul Andrei 
împleteşte marile teme biblice – Adam şi 
Eva, Raiul, căderea în păcat, ... şi Potopul, 
David, Pământul făgăduinţei şi, în cele din 
urmă, Hristos şi Biserica – cu mărturisirea 
păcatului şi cu pocăinţa. Moartea spirituală, 
care se exprimă în moarte biologică, roade 
pe ascuns existenţa noastră, dar, prin însăşi 
intensitatea meditaţiei pe care o provoacă, ne 
aduce pe calea trezirii.

Canonul Sfântului Andrei Criteanul 
subliniază, în mai multe rânduri, această 
precaritate a existenţei, în care totul ne scapă, 
această inconsistenţă a timpului. „Timpul 
vieţii mele e scurt şi plin de dureri şi de 
vicleşug” (Cântarea 4, canonul 31, troparul 

23). Trezirea, conturându-se, devine frică 
de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu conţine 
teama fundamentală, aceea de a intra în 
jocul ucigător al lumii, de a recunoaşte 
nevoia disperată de siguranţă, când totul ne 
scapă, năzuinţa de a fi fericiţi când moartea 
pândeşte - această „frică” se răsfrânge asupra 
responsabilităţii noastre spirituale. O astfel de 
„frică” implică existenţa unei instanţe ce se 
află dincolo de această lume şi în faţa căreia 
omul va trebui să răspundă de destinul său, 
sau, mai degrabă, în lumina căreia destinul 
său să fie judecat.

În întreaga desfăşurare a Marelui 
Canon omul trece, încet-încet, de la „frica 
necurată”, deschiderea faţă de imensitatea 
iubirii divine, la „teama curată” care 
reflectă înfiorarea sufletului în faţa slavei 
lui Dumnezeu. Nostalgia omului este aceea 
a Paradisului, adică a primei sale condiţii, 

Teme ascetice şi mistice
în Canonul Sfântului Andrei Criteanul 
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a frumuseţii sale originare. Prin adevărata 
sa „natură”, omul se înrădăcinează în 
Dumnezeu: „Ziditorule, făcându-mă lut viu, 
ai pus întru mine trup şi oase şi suflare de
viaţă” (Cântarea I, troparul 10). Omul intră 
în comuniunea trinitară şi devine şi el, în 
raport cu semenul lui, o fiinţă de comuniune. 
Omul, precum repetă Marele Canon după 
Psalmul 50, este „întru păcate zămislit”. 
Aceasta înseamnă că se naşte pentru a muri. 
Când omul se abate de la El, Dumnezeu îl 
îndepărtează de la Pomul Vieţii din milă, 
pentru ca omul să nu rămână neascultător, 
pentru ca păcatul să nu se înrădăcineze 
în firea omului şi să ajungă fără leac. 
Păcătosul explorează prăpastia despărţirii 
de Dumnezeu, a morţii şi a iadului, însă prin 

aceasta el descoperă că iubirea lui Dumnezeu 
este un abis mult mai profund. Astfel, el îi 
cere lui Dumnezeu să îl mântuiască: „Drepte 
Judecătorule, Mântuitorule, miluieşte-mă!...” 
(Cântarea 8, canonul 3, troparul 13). Pe lângă 
aceste teme, în cadrul Canonului cel Mare, 
mai este prezentă tema pocăinţei în credinţă 
şi iubire, care este ilustrată prin trei parabole: 
aceea a bunului samaritean, a oii pierdute şi 
cea  a Fiului risipitor. Când inima „s-a întors” 
şi când Hristos începe să prindă rădăcini în 
noi, trebuie să îndepărtăm obstacolele care 
îl împiedică să se desfăşoare şi astfel apare 
asceza.

În continuare, în Marele Canon, 
sufletul care se pocăieşte nu încetează să 
ceară, implorând darul lacrimilor. Ceea ce 

face să crape piatra din inimă, este „amintirea 
morţii”. Lacrimile ne introduc în misterul 
agoniei în Grădina Ghetsimani, în taina 
Crucii, căci „izvorul lacrimilor” curge din 
coasta străpunsă a Domnului. Prin lacrimi 
răsună „suspinul cel de negrăit“ al Duhului 
Sfânt, Care Duh plânge domol în om.

Marele Canon pune accentul pe 
pocăinţă şi ne cere să pornim pe calea 
întoarcerii la Dumnezeu. În civilizaţia noastră 
de previziuni şi programare este indispensabil 
să avem acces la un alt spaţiu, un tărâm pur 
spiritual şi de frumuseţe, acela al Domnului 
care încununează fiecare lucru şi fiecare fiinţă 
cu o rază de lumină.

Bogdan Dică, Anul IV

Duminica Ortodoxiei nu este o 
sărbătoare transmisă din ciclul cultic anual, 
ci este instituită, pentru a fi serbată în 
prima duminică a Postului Mare, de către 
împărăteasa Teodora şi patriarhul Metodie 
al Constantinopolului, cu prilejul celei de-a 
doua restaurări a cinstirii icoanei, din ziua 
de 11 martie 843. Icoana a fost scoasă pentru 
prima dată din urâciunea neînchinării de 
către împărăteasa Irina, la a cărei poruncă 
a fost convocat şi cel de-al VII-lea Sinod 
Ecumenic de la Niceea din 787. Cu toate că 
înverşunarea iconoclaştilor a fost înfrântă în 
secolul al VII-lea, totuşi, duşmanii chipului 
zugrăvit al lui Hristos, au reuşit să aducă din 
nou rătăcire în inimile credincioşilor, având 
în frunte chiar pe soţul împărătesei Teodora. 
Acesta, căzând în grea boală, a fost vindecat 
în chip minunat, doar după ce s-a închinat 
icoanei. Tămăduirea a făcut ca erezia să 
nu mai fie acceptată, ridicându-se spre cer 
chipurile celor nevăzuţi şi astfel triumfând 
credinţa cea dreaptă, prăznuită în această zi 
a Ortodoxiei. 

Sărbătoarea a fost generalizată abia 
în secolul al XI-lea, suprapunându-se peste 
vechea comemorare a profeţilor Moise, 
Aaron şi Samuel, care n-au fost înlăturaţi, ci 
s-a îmbinat armonios, întrucât, din punct de 
vedere teologic, profeţii anticipau Întruparea 
Domnului - temeiul pictării icoanei. 
Lucrul acesta este minunat evidenţiat în 
imnografia acestei duminici: „Strălucit-a 
harul adevărului şi cele ce de demult s-au 
preînchipuit…, acum s-au săvârşit arătat. 
Căci, iată, Biserica pe care o însemna mai 
înainte chipul cortului mărturiei şi care 
ţine credinţa dreaptă, se îmbracă ca şi cu o 
podoabă mai presus de lume, cu icoana după 
trup a lui Hristos; ca ţinând icoana Celui pe 
Care- L cinstim, să nu rătăcim…” . Analogia 
între icoană şi vedeniile proorocilor este 
pregnantă, căci după sfâşierea catapetesmei 
templului, proorociile au fost înlocuite cu 
icoane, actualizării efective ale prezenţei 
ipostatice a Cuvântului întrupat şi al sfinţilor. 
De aceea, revelaţiile profeţilor pot fi luate
ca „icoane ale acestor icoane”, iar proorocii, 
celebraţi împreună cu sfintele icoane, în 

Duminica I a Postului Mare. Icoanele ne 
arată ceva din lumina taborică, ne descoperă 
puţin din lumea sfinţilor, ca noi, bucurându-
ne de darurile vieţii prezente în aceste sfinte
reprezentări, să dorim, să tindem spre Cel ce 
le face atât de minunate.

De aceea, icoana, ca fereastră spre 
Cer, este o mărturie a dreptei credinţe, precum 
se vede în slujba acestei duminici: „Acum 
s-a întins lumina dreptei credinţe spre toţi, 
risipind ca un nor înşelăciunea păgânătăţii şi 
luminând inimile celor credincioşi. Veniţi toţi 
să cădem cu gând binecinstitor închinându-
ne, noi dreptcredincioşii, cinstitelor icoane 
ale lui Hristos!” .

Ce ar fi Biserica fără icoană? Ar fi
golită de sensurile ei, ar fi ca un orb fără sprijin 
pe un drum plin de capcane, ar fi lipsită de 
lumină. Însă, precum o mireasă e împodobită 
în ziua nunţii sale, aşa şi Biserica se 
înfrumuseţează cu o preacinstită podoabă „… 
din înălţarea cea prealuminată a cinstitelor şi 
sfintelor icoane ale Mântuitorului Hristos, ale 
Maicii lui Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, 
prin care se luminează şi se împodobeşte cu 
harul şi se leapădă de adunarea ereticilor, 
alungându-i. Şi bucurându-se, slăveşte 
pe iubitorul de oameni Dumnezeu, Care 
pentru dânsa a răbdat patimi de bunăvoie”. 
Icoana ne învaţă, ne arată calea cea dreaptă 
- ortodoxă, deoarece în ea nu găsim altceva 
decât pe Cuvântul Cel ce S-a făcut trup, ca 

noi să înţelegem cuvintele Duhului, deschise 
acum, spre a le urma. Pentru aceasta, în 
post şi rugăciune trebuie să cădem „… şi cu 
cuvinte să ne închinăm sfintelor icoane ale lui
Hristos şi celor ale Preacuratei şi ale tuturor 
sfinţilor, care sunt însemnate pe pereţi, pe 
scânduri şi pe sfinţitele vase; lepădând 
păgâneasca credinţă a celor necredincioşi. 
Pentru că cinstea icoanei, precum zice 
Sf. Vasile cel Mare, trece la chipul care s-
a închipuit…” . Cântarea aceasta arată că 
obiectul închinării nu stă în lucrul sensibil, 
ci trece prin intermediul contingentului 
la persoana plină de har, precum spune 
şi Sfântul Ioan Damaschin: „Eu nu ador 
materia, ci pe Creatorul ei, Care S-a făcut 
materie din cauza mea, El, Care a binevoit să 
locuiască materia şi Care m-a mântuit prin 
Materie…”.

Să cinstim dar, sfintele icoane, ca
oarecând femeia păcătoasă care a uns cu mir 
şi a şters cu părul capului ei, picioarele Celui 
Care este Chipul Tatălui, să le ridicăm spre 
altarul cel de sus ca şi mai înainte împărătesele 
Irina şi Teodora, care au înţeles că prin icoană 
ne ridicăm, cu adevărat, la cele cereşti.

Iubiţi icoana!

Verdeş Bogdan-Gheorghe,
Anul IV

O teologie a icoanei în imnografia Duminicii Ortodoxiei

Icoanele elevilor seminarişti-secţia Patrimoniu-în expoziţia organizată de Eparhie la Duminica Ortodoxiei



4

Responsabili de  număr:
Adrian Portase,
George Vâlcu

1 şi 8 Martie – două sărbători vide de sens
1 Martie este „o zi atât de 

dragă poporului român!” Oraşul este 
inundat de mărţişoare şi flori. Parcă am 
uitat cu toţii necazurile de zi cu zi, de 
sărăcie. Inventivitatea comercianţilor nu 
cunoaşte limite. De la pandantive clasice 
– cu inimioare, floricele, steluţe şi până la 
papirusuri cu declaraţii solemne de dragoste 
şi aranjamente miniaturale ikebana. Totul 
respiră a primăvară. Străzile sunt zvântate 
de un soare promiţător şi furnicarul de 
oameni căutând cel mai potrivit suvenir 
pentru mama, prietena sau colega de 
serviciu. E timpul urărilor de dragoste şi al 
florilor!

În acest mod sunt prezentate toate 
programele şi activităţile ce se desfăşoară 
în această zi. Totul este îmbrăcat în aşa 
manieră, pentru a spori veniturile diferiţilor 
patroni.

Ziua de 1 martie era prima zi a 
anului calendaristic la romani, iar şnurul 
dăruit în această zi tinerelor fete şi băieţi  
era format din două fire de lână răsucite, 
colorate în alb şi roşu, reprezentând 
unitatea contrariilor: vară-iarnă, lumină-
întuneric, fertilitate-sterilitate. Împletirea 
celor două culori simbolizează geneza şi 
regenerarea vieţii.

Sărbătorirea acestei zile a pierdut din 
caracterul său tradiţional-moral, societatea 
actuală impunându-i un caracter imoral, 
prin manifestările în care se urmăreşte cu 
totul alt scop – distracţie, desfrâu, orgii, 
decât cel iniţial – de sărbătoare a primăverii 
şi a gingăşiei. Astfel, s-a ajuns ca ziua de 1 
Martie să fie o altă posibilă şi sigură sursă 
de speculaţie pentru florării şi televiziune. 
Sărbătoarea tradiţională a popoarelor 
carpatico-pontice, devenită cu timpul un 
prilej de a omagia gingăşia, nu trebuie în 
nici un fel asociată cu pseudo-sărbătoarea 
de origine comunistă a zilei de 8 Martie. 
Această aşa-zisa „Zi a Femeii” este o 
inovaţie cu substrat ideologic, instituită 
la noi numai o dată cu regimul comunist 
(şi care ar fi trebuit să dispară de la sine, 
concomitent cu acesta). Originea sărbătorii 
se leagă de numele militantei revoluţionare 
Clara Zetkin, un fel de Ana Pauker mai 
rasată, născută la Wiederau, în Saxonia, 
care a lansat propunerea respectivă în cadrul 
Conferinţei Internaţionale a Femeilor 
Socialiste, desfăşurate în anul 1910, la 
Copenhaga. Comuniştii şi socialiştii au 
ţinut pentru prima oară această sărbătoare 
„roşie” în anul 1911. Ziua de 8 Martie nu 
a fost aleasă întâmplător: în această zi, 
avusese loc, la New York, în anul 1857, 
o mare mişcare de protest a ţesătoarelor 
incitate la „lupta de clasă” şi la abolirea 

valorilor tradiţionale (inclusiv a celor 
religioase), în spiritul ateo-materialismului  
stângii revoluţionare.

Deşi după anul 1989  mai există 
reminiscenţe ideologice comuniste, odată 
cu reînflorirea religioasă, „Ziua femeii” 
a transmigrat spre data de 25 martie, la 
sărbătoarea Bunei Vestiri. De ce această 
dată? Răspunsul este foarte simplu şi 
evident: Sărbătoarea Bunei Vestiri, 
reprezintă vestea dată Fecioarei Maria 
că va naşte pe Dumnezeu-Omul, Iisus 
Hristos şi, totodată, acceptarea de către 
Sfânta Fecioară, a datoriei de femeie: 
de a fi născătoare de viaţă, căci însăşi 
numele primei femei - „Eva” înseamnă 
„viaţă”, arătând că urmaşele ei vor fi şi ele 
născătoare de viaţă.

25 martie este adevărata 
sărbătoare a femeii.

După modelul de preacinstire 
acordat Maicii Domnului, aşa şi noi trebuie 
să cinstim femeile pentru toate calităţile şi 
pentru tot ceea ce fac. După modelul de 
smerenie al Fecioarei Maria – care a primit 
a naşte pe Fiul Omului prin Duhul Sfânt, aşa 
şi femeile să nu-şi părăsească datoria de a 
naşte copii, pentru că au o mare răspundere 
şi o mare răsplată cerească. Căci Fecioara 
Maria, prin evlavie şi credinţă, a fost aleasă 
să nască pe Mântuitorul lumii.

Astăzi, datorită societăţii în continuă 
dezvoltare şi a libertăţii rău înţelese, tot mai 
multe femei se feresc şi renunţă la această 
mare responsabilitate, aceea de a fi mame.
Se cuvine să oferim femeilor modelul 
vieţii Maicii Domnului, care şi-a protejat 
Fiul în condiţii austere de viaţă şi L-a ferit 
de prigonitori, care a ajutat pe Fiul său să 
crească în dragostea unei familii bune şi 
care L-a ascultat – căci tot ceea ce ruga 
Fiul pe Maica Sa era izvor de bunătate, 
totul umbrit de Duhul Sfânt. Toate femeile 
ar trebui să urmeze exemplul de curăţie a 
Fecioarei! Să trăiască sub ascultare şi în 
bună înţelegere  în această lume. Pentru toate 
femeile care doresc să-şi păstreze fecioria, 
ca monahii, Maica Domnului reprezintă 
modelul suprem. Maica lui Dumnezeu are 
plinătatea darurilor dumnezeieşti coborâte 
asupra sa, cea dătătoare de viaţă, prin care 
S-a întrupat Mântuitorul nostru având în 
trupul Lui plinătatea dumnezeirii şi care a 
îndumnezeit firea omenească cea căzută.

Aşadar, adevărata „Zi a Femeii” 
este ziua de 25 martie, ziua Bunei Vestiri, 
când Născătoarea de Dumnezeu, Fecioara 
Maria a primit şi a fost umbrită de Duhul 
Sfânt pentru a naşte pe Domnul Hristos, 
Mântuitorul. În această zi să preacinstim 
şi pe Maica Noastră cea cerească, dar să 

cinstim şi pe mamele noastre pământeşti! 
Precum aceste vlăstare se hrănesc cu seva 
credinţei şi a învăţăturilor celor bune, aşa 
să ne ajute Maica Domnului şi pe noi, fiii
cei duhovniceşti şi trupeşti să ne hrănim 
cu învăţăturile cele bune ale mamelor 
noastre!

„O adiere şopteşte uşor
Albului înalt de dor
Ca lacrimi dulci din stele
Să nască frumoase viorele.

Şi braţe falnice la rugăciune
De veacuri cer Domnului – minune!
Urmaşi ai falnicelor neamuri
Să nu lăsaţi primăvara să moară!

Priviţi la chip de înger şi de mamă,
Priveşti în ochii vii fără de samă
Cum lumea toată o adună
Cu un cuvânt şi-o vorbă bună!

Priviţi la cer şi veţi vedea
Din stratul nins de catifea,
Cum Maica Prea Curată
Bucurie sfântă ne arată!” 

Adrian Burcă, Anul IV


