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viaţa creştină 
 

mul fiind format din două părți, adică trup și 
suflet, are în viață și bucurii sufletești și bu-
curii pământești, are și ispite sufletești și 

ispite trupești. Are nevoie pe pământ de hrană 
sufletească pentru mântuire și de hrană trupeas-
că materială pentru a-și menține viața în trup. Pen-
tru hrana materială avem părinți care se îngrijesc 
de copii și le asigură cele necesare vieții. Iar pentru 
hrana duhovnicească necesară mântuirii sufletelor, 
avem părinți duhovnicești, episcopi, preoți și du-
hovnici care se îngrijesc de mântuirea credincioși-
lor încredințați lor de Hristos.  
     Cea dintâi hrană cu care păstorii Bisericii sunt 
datori să hrănească pe credincioși este învățătura 
de credință ortodoxă. Credința dreaptă apostolică 
este pâinea vieții noastre, este temelia Bisericii lui 
Hristos, este cuvântul viu și neschimbat propovă-
duit de Fiul lui Dumnezeu și de Sfinții Apostoli și 
scris cu litere de foc în Sfânta Evanghelie.[…] Fără 
credință dreaptă, adică ortodoxă, nu putem face 
nici fapte bune și deci nu ne putem mântui. 
     A doua hrană duhovnicească, de aceeași va-
loare cu credința curată, este viața morală în rân-
dul credincioșilor noștri. Dumneavoastră fraților, ca 
fii adevărați ai Bisericii lui Hristos aveți mari datorii 
să păstrați cu sfințenie credința ortodoxă până la 
moarte, chiar cu prețul vieții. Apoi să trăiți, adică să 
puneți în practică învățătura Sfintei Evanghelii, 
știind că, „credința fără fapte bune este moartă” 
(Iacob 2, 17-20). Adică să fiți oameni de rugăciune, 
să trăiți în pace cu toții, să mergeți regulat la biseri-
că, de unde primiți adevărata hrană duhovniceas-
că; să faceți milostenie, să fugiți de desfrânare și 
de beție, două grele păcate care stăpânesc astăzi 
aproape toată lumea și să vă creșteți copiii în frica 
și dragostea de Dumnezeu. [...] 
     Credincioșii trebuie să se spovedească, 
pentru a se putea hrăni cu Sfânta Împărtășanie 
care este Trupul și scump Sângele lui Hristos, mai 
ales în cele patru sfinte posturi, iar bolnavii, bătrâ-
nii, văduvele și copiii să se împărtășească mai des, 
după sfatul preotului. Nu trebuie să fugim de Sfin-
tele Taine, fie de frica osândei, fie din nepăsare, 
dar nici să cerem prea des Sfânta Împărtășanie ci 
să ținem regula Bisericii, calea de mijloc, știind 
că extremele, excesele, adică nepăsarea și îndrăz-
neala, sunt ale vrăjmașului. 

 

ostul Adormirii Maicii Domnului începe 
de obicei pe 1 august și are o durată 
de două săptămâni (1-15 august). 

Lăsata secului pentru post se face de obicei 
pe data de 31 iulie. În cazul în care 31 iulie 
este în zi de miercuri sau vineri, așa cum se 
întâmplă anul acesta, se lasă sec în seara 
zilei de 30 iulie și postul începe pe 31 iulie. 
     În popor este cunoscut și sub denumirea 
de Postul Sfintei Marii sau Sântămăriei. 
Este un post care îi pregătește pe creștini 
pentru cele două mari praznice din luna au-
gust: Schimbarea la Față (6 august) și Ador-
mirea Maicii Domnului (15 august). 
     Originea acestui post a fost fixată în 
secolul al V-lea, când s-a dezvoltat cultul 
Maicii Domnului. La început durata lui era 
diferită pentru creștini, cei din Antiohia pos-
teau o zi, pe 6 august, în vreme ce la Ierusa-
lim acest post ținea opt zile. Existau și creș-
tini care posteau toată luna august, în vreme 
ce alții posteau în luna septembrie. Uniformi-
zarea datei și a duratei postului a avut loc în 
sec. al XII-lea, la sinodul local din Constanti-
nopol (1166), condus de patriarhul ecumenic 
Luca Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca acest 
post să fie ținut începând cu 1 august și să 
se termine pe 15 august, ziua prăznuirii 
Adormirii Maicii Domnului. 
     Există rânduiala ca împreună cu slujba 
Vecerniei să se săvârșească în această peri-
oadă a postului Adormirii Maicii Domnului și 
cele două Paraclise ale Fecioarei Maria, iar 
în ajunul praznicului, Prohodul Maicii Domnu-
lui. 

Îndemnuri pastorale 

 
Postul este izgonitorul diavolilor. Cu post 
şi rugăciune, a zis Domnul, diavolii sunt alun-
gaţi. 
    De pântecele plin, Sfântul Duh nu se apro- 

pie. Fiecare creştin care vrea să trăiască 
creştineşte trebuie să pună la temelie postul, 
rugăciunea şi trezvia, căci atunci omul ajun-
ge la o măsură mare a virtuţii. 
     Boala este un post fără de voie, bolna-
vul prin răbdare şi mulţumire va înlocui postul 
pe care nu-l poate face datorită bolii. 
     Când postul este întărit şi însoţit de rugă-
ciune, citirea cărţilor duhovniceşti, 
trezvie, participare la slujbele Bisericii, 
spovedanie, Sfântă Împărtăşanie, fapte 
bune şi milostenie, atunci se întregeşte fru-
museţea pregătirii sufletului pentru intrarea în 
Săptămâna Mare. Atunci va simţi Sfintele 
Patimi. În toată această perioadă, inima se 
va preschimba, sufletul va deveni sensibil şi 
va simţi mai intens Pătimirea lui Hristos. Va 
cunoaşte cât de puternică este dragostea lui 
Hristos pentru om. Va vedea că Hristos Dum-
nezeul nostru a trăit muceniceşte viaţa Sa pe 
pământ, ca să ne ajute pe noi, trândavii, să 
ne nevoim. Dacă Hristos a suferit, oare, noi, 
ucenicii Lui, vom alege alt drum?  
     Dacă îl judecăm pe fratele nostru, pos-
tul nu ne e de folos. Nu ne e de folos să 
postim dacă nu suntem atenţi la gândurile, la 
cuvintele şi la inima noastră.       
     Postul e de folos când conţine şi dra-
goste către fratele nostru. 
 

     Numai prin smerenie vom înainta. Postul 
este bun, iubirea bună, milostenia este 
frumoasă, la fel şi îndurarea. Dar ce este 
mai presus de toate? Trebuie să devenim 
smeriţi. Şi mai sus de smerenie ce este? 
Puterea de deosebire. Dacă puterea de deo-
sebire lipseşte din virtuţi, greşim. Şi virtuţile 
au nevoie de cârmuire. Binele, dacă nu se 
naşte cu cuvioşenie, nu este bine. Postul 
este bun, dar este mijloc, nu scop. Mijloacele 
au scop şi scopul este smerenia, şi din sme-
renie vine puterea de deosebire. 
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Unii zic că postul acesta este pentru că sunt două 
praznice, al Schimbării la Faţă şi al Adormirii. Şi 
mie îmi pare că este pentru amândouă praznicele, 
pentru că unul este pricinuitor de lumină, iar altul 
de milostivire şi solire pentru noi. 
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(continuare din numărul precedent) 
 

Georgiana T.: Este un păcat nepăsarea faţă 
de celălalt? 
 
Pr. Emil Crăciun: Nepăsarea creştină este un 
păcat care constă în indiferenţa faţa de anumi-
te valori şi reguli creştine, care se manifestă în 
variate domenii (educaţie, viaţă familială, căsă-
torie, sănătate, societate, justiţie, credinţă creş-
tină). Nepăsarea în formele ei extreme 
(dezinteresul faţă de o minimă siguranţă mate-
rială a familiei, nepăsarea absolută faţă de cel 
aflat în nevoie, necredinţa îndărătnică până la 
moarte) îl exclude pe păcătos de la moştenirea 
vieţii veşnice dacă nu arată pocăinţă pentru 
păcatul săvârşit. Mijloacele de luptă împotriva 
acestui păcat sunt sporirea în virtuţile milei, 
prieteniei, iubirii aproapelui, mersul regulat la 
biserică, citirea Sfintei Scripturi. 
 
Părintele care nu poartă grijă de familia lui, şi 
mai ales de cei din casa lui, (căci uneori copiii 
nu locuiesc în aceeaşi casă) s-a lepădat prin 
însuşi acest fapt de credinţă, fiind mai rău de-
cât un necredincios. Este o credinţă moartă 
aceea lipsită de fapte bune, faţă de cei goi şi 
lipsiţi de hrana de toate zilele, învaţă apostolul 
Iacov. Indiferenţa faţă de cel bătut cu sălbăticie 
şi jefuit de tâlhari din pilda samarineanului mi-
lostiv este un caz elocvent şi tipic. Indiferenţa 
faţă de săraci, văduve, orfani, străini este un 
păcat de care Iov s-a ferit. Cei indiferenţi faţă 
de cel aflat în lipsuri materiale, cel străin, cel 
bolnav, cel aflat în temniţă se vor duce în iad, 
în focul cel veşnic, aşa cum ne spune însuşi 
Mântuitorul. Stăpânirea cu asuprire şi asprime 
a oilor slabe, bolnave, rănite, rătăcite sau pier-
dute reprezintă mai mult decât nepăsare. Laco-
mii de avere care nu dăruiesc (fiind nepăsători 
faţă de cei aflaţi în nevoie), necredincioşii care 
sunt nepăsători faţă de adevărurile credinţei 
creştine de orice fel sunt printre aceia care nu 
vor vedea împărăţia lui Dumnezeu.  
 
Georgiana T.: Părinte, de bârfă cum putem 
scăpa? În tinereţe ni se pare aproape impo-
sibil. Este oare bârfa un păcat? 
 
Pr. Emil Crăciun: Bârfa este un păcat al limbii 
care constă în a vorbi de rău, a ponegri, a de-
făima unele persoane, care  nu participă la 
discuţie. Este sinonim cu păcatul clevetelii. 
Bârfa răneşte adânc oamenii, care sunt sfătuiţi 
să nu ia în seamă toate vorbele, fiindcă şi ei au 
căzut în acest păcat. Mijloacele de luptă împo-
triva acestui păcat sunt: înfrânarea limbii, spori-
rea în virtuţile blândeţii, prieteniei, iubirii, rugă-
ciunea neîncetată, citirea Sfintei Scripturi, lec-

tura cărților duhovnicești, mersul regulat la 
biserică. Păcatul bârfei trebuie lepădat cu totul 
de orice creştin. Sf. Apostol Petru arată că 
trebuie să lepădăm toată răutatea, prefăcătoria, 
vicleşugul, pizma şi clevetirea şi ca nişte prunci 
de curând născuţi să dorim laptele cel duhovni-
cesc şi neprefăcut, ca prin el să creştem spre 
mântuire. 
 
Sf.Apostol Pavel le spune apostolilor să nu le 
iasă nici un cuvânt stricat pe gură, ci unul bun, 
pentru zidire pentru a nu întrista pe Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu, prin care au fost pecetluiţi 
pentru ziua răscumpărării, îi îndeamnă să lepe-
de orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, 
orice strigare, orice clevetire şi orice fel de 
răutate din mijlocul lor, fiind buni unii cu alţii, 
miloşi, şi iertându-se unii pe alţii aşa cum i-a 
iertat şi Dumnezeu pe ei în Hristos. Sfântul 
Apostol Pavel se teme să nu găsească cumva 
şi bârfe alături de alte păcate la revenirea în 
comunităţile apostolice. Apostolul Ioan aminteş-
te de Diotref care vroia să deţină întâietatea 
între fraţi, era foarte clevetitor, nu îi primea pe 
fraţi, îi împiedica pe cei ce vroiau să-i primeas-
că şi-i dădea afară din Biserică. Apostolii nu au 
voie să vorbească de rău pe nimeni, arată Sf. 
Ap. Pavel. Când sunt vorbiţi de rău, apostolii 
trebuie să se roage, arată acelaşi apostol. Bâr-
fa ca păcat este apropiat sau chiar legat de 
păcatul judecății. Și el nu este specific unei 
anumite vârste, deși este mai des întâlnit la 
femei care au o slăbiciune mai evidentă decât 
bărbații în a sta la o șuetă despre viața cuiva. 

Hristos Domnul ne spune că: „Toate sunt cu 
putinţă celui ce crede”deci este cu putință să ne 
lecuim de acest păcat la orice vârstă, dacă 
conștientizăm gravitatea acestuia. 
 

Georgiana T.: Ce sfaturi le transmiteţi citito-
rilor noştri? Cum putem rămâne veşnic ti-
neri, în Hristos? 
 

Pr. Emil Crăciun: Nu știu care ar fi cel mai de 
folos sfat dat cititorilor. Tot ce a spus Hristos 
poate fi luat ca un sfat adresat nouă tuturor! Și 
atunci care e mai important ? Căci toate sfaturi-
le din Evanghelie sunt importante și de folos 
pentru mântuirea noastră ! Aș răspunde pre-
cum i-a răspuns Mântuitorul Hristos tânărului 
care era dornic de viața cea veșnică: „Țineți 
poruncile”, adică cu alte cuvinte: Fiți împlinitori 
ai Cuvântului celui viu ca el să devină în voi 
izvor de viață curgător care să potolească toată 
setea cea duhovnicească. Referitor la întreba-
rea cum putem rămâne veșnic tineri în Hristos, 
eu cred că dacă rămânem în Hristos și în Bise-
rica Sa, dacă ne dezbrăcăm de haina păcatului 
prin Taina Pocăinței și ne vom îmbrăca prin Sf. 
Taină a Împărtășaniei, în Hristos și Îl vom purta 
pururi cu noi oriunde ne vor călăuzi pașii pe 
acest pământ, vom rămâne tineri sufletește 
chiar dacă trupul se va ofili. Poporul nostru a 
transmis chiar printr-un basm dorința firească a 
fiecărui om de pe acest pământ a „tinereții fără 
bătrânețe și a vieții fără de moarte”, dar acest 
lucru nu se poate împlini decât în creștinism și 
în cel care duce o adevărată viață în Hristos, 
Cel care este: „Calea, Adevărul și Viața”. 
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