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Editorial

Eu sunt Lumina lumii!
Perioada în care ne aflăm, din cadrul anului
bisericesc, corespunde Demnității Împărătești a
Mântuitorului Hristos, una din cele trei slujiri sau
demnități în care este împărțită activitatea pământească a Domnului, prin care se arată puterea Sa de Împărat al Împăraților și Domn al Domnilor, Care a biruit moartea și puterea iadului, prin
Învierea Sa din morți, prin Înălțarea Sa la Cer,
prin Șederea de-a dreapta Tatălui, prin
Judecata Universală și prin împărățirea
cu drepții în veșnicie. Această demnitate
în perioada de umilință a vieții pământești este arătată în special prin minuni,
prin învierile din morți și prin propria Sa
Înviere. De aceea în această perioadă
după Sfintele Paști, șirul Sfintelor Evanghelii rânduite să se citească în cadrul
Sfintei Liturghii, prezintă o serie de vindecări săvârșite de Mântuitorul Hristos
din care înțelegem puterea Sa mântuitoare și dătătoare de viață.
Pericopa evanghelică din această
Duminică, a șasea după Paști ne pune
înainte vindecarea unui orb din naștere, minune săvârșită de Mântuitorul după ce,
anterior, discuțiile avute cu iudeii i-au determinat pe aceștia să arunce cu pietre asupra Lui,
pentru că nu a condamnat la uciderea cu pietre
pe femeia prinsă în adulter, deși Legea lui Moise așa prevedea, pentru că s-a numit pe Sine
Lumină a lumii, și a făgăduit că cel ce va păzi
cuvântul Său nu va vedea moartea în veac,
că este anterior lui Avraam și alte discuții pentru care a trebuit să părăsească Templul. După
această confruntare, fiind sâmbătă, Mântuitorul
însoțit de Apostoli au întâlnit un orb din naște-
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re, iar aceștia L-au întrebat: „Învățătorule, cine
a păcătuit; acesta sau părinții lui, de s-a născut
orb?” Mântuitorul a răspuns: „Nici el n-a păcătuit
și nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările
lui Dumnezeu”, după care a adăugat: „Trebuie
să fac, până este ziuă, lucrările Celui Ce M-a
trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu
poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Lumină
a lumii sunt”. Scopul acestei pericope evanghelice fiind acela de a pune în contrast lumina pe
care acest orb o primește de la Mântuitorul, făcându-l să vadă și trupește și sufletește, cu în-

tunericul fariseilor determinat de necredință sau
orbire spirituală care se vindecă mult mai greu
și are urmări veșnice față de orbirea trupească.
La întrebarea adresată de Apostoli, Mântuitorul
le răspunde că nici el nu a păcătuit, nici părinții
lui, ci s-a născut orb pentru ca să se arate în
el lucrarea lui Dumnezeu. El nu avea cum să
păcătuiască înainte de a se naște, nici părinți
lui nu au fost cauza orbirii, înlăturând credința
falsă a unora împrumutată de la păgâni, ca sufletul care a săvârșit multe păcate, la ieșirea din
trup, intră într-un alt trup, pentru a duce o altă
viață pe pământ pentru a se curăța de păcate
prin suferința din trup. Ori această orbire arată
lucrarea lui Dumnezeu, căci toate câte face Tatăl, acestea le face și Fiul întocmai (In. 5, 19),
arătând lucrarea de Creare, căci și Fiul participă
la Creație, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
(continuare în pagina 2)
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Duminica a șaptea după Paști

Eu sunt Lumina lumii!

Astăzi, în Duminica a șaptea după Sfintele
Paști, Biserica Ortodoxă prăznuiește primul Sinod Ecumenic al lumii creștine, care a avut loc
în anul 325 în orașul Niceea, pentru a condamna erezia, adică învățătura greșită a lui Arie.
Sinodul s-a organizat de primul împărat creștin din lume, Sfântul Constantin cel Mare (306337), împreună cu mama sa Elena, la cererea
Sfinților Părinți de atunci.
Ce este un Sinod Ecumenic? Este adunarea
tuturor marilor ierarhi ortodocși: episcopi, mitropoliți și patriarhi din toată lumea, cu scopul de
a discuta unele învățături de credință creștină
neclare și de a le fixa în legi neschimbabile, numite dogme. De asemenea, un Sinod Ecumenic judecă și condamnă toate abaterile de credință, străine de învățătura Sfintei Evanghelii și
a Sfinților Părinți și exclude din Biserică, adică
dă anatema pe toți ereticii care sfâșie unitatea
de credință a Bisericii, simbolizată prin cămașa
de in a Domnului, făcută dintr-o sigură bucată,
cum zice în Sfânta Evanghelie: „Cămașa era
fără cusătură, de sus țesută în întregime” (Ioan
19, 23). Prin cuvântul „sinod” înțelegem adunare, consiliu; prin cuvântul „erezie” înțelegem
părerea sau învățătura particulară a cuiva despre Dumnezeu, împotriva învățăturii adevărate
a Bisericii lui Hristos.
De ce a avut loc Sinodul I Ecumenic? Care
a fost pricina care a silit pe Sfinții Părinți să se
adune la un loc și să apere dreapta credință?
Pricina a fost apariția unui mare eretic, anume
Arie, care învăța pe creștini o credință nouă,
zicând că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi de o ființă
cu Tatăl și că a „fost un timp când Fiul nu era”.
El numea pe Iisus Hristos „creatură superioară,
cea dintâi dintre creaturi”. Acest eretic era un
preot din Alexandria Egiptului, foarte mândru și
neascultător, însă bun predicator, care a trăit în
secolele III-IV. Erezia lui s-a răspândit în câțiva
ani atât de mult încât rupsese Biserica în două
și amenința să se întindă în tot Imperiul Roman
de Răsărit și de Apus.
Sfinții Părinți, nemaiputând răbda hulele lui
Arie împotriva Mântuitorului și a Preasfintei
Treimi, au cerut ajutorul dreptcredinciosului
împărat Constantin cel Mare, ca să contribuie
cu puterea sa imperială la liniștirea Bisericii lui
Hristos și condamnarea învățăturii hulitoare a
lui Arie și a discipolilor săi. Inspirat de Duhul

(urmare din pagina 1)
Și precum atunci: „luând Domnul Dumnezeu
țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în
fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie”
(Fc. 2, 7), la fel și acum Fiul întrupat: „a scuipat
jos și a făcut tină din scuipat, și a uns cu tină ochii
orbului”. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu venit
pe pământ în persoana Mântuitorului Iisus Hristos restaurează natura omenească degradată de
păcat la starea în care a făcut-o Dumnezeu, pentru a-și putea relua drumul spre desăvârșire, spre
asemănarea cu Dumnezeu.
Astfel, acest orb din naștere, ca și samarineanca, se învrednicește ca Hristos să i se descopere
direct. „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”, Atunci, el
L-a întrebat: „Dar cine este, Doamne, ca să cred
în El?” Și a zis Iisus: „L-ai și văzut! Cel ce vorbește cu tine, Acela este” iar orbul a mărturisit: „Cred,
Doamne. Și s-a închinat Lui”. În acest timp unii
dintre farisei ascultându-L, L-au întrebat: „Oare și
noi suntem orbi?” Iisus le-a zis: „Dacă ați fi orbi,
n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: Noi vedem. De
aceea păcatul rămâne asupra voastră”.
Orbul trimis la scăldătoarea Siloamului, devine
un trimis al lui Hristos pentru a vădi și altora lucrarea lui Dumnezeu, de Lumină a lumii. Aceasta
arată minunata pedagogie a lui Dumnezeu, Care
este mărturisit de către orbi, iar de cei aparent văzători, care se cred desăvârșiți, este hulit, aceștia
din urmă împotrivindu-se Luminii și refuzând prezența și lucrarea lui Dumnezeu.
Pr. Prof. Ionașcu Gheorghe
(predică la Duminica a VI-a după Paști, a Orbului
din naștere, Sf. Ev. Ioan 9, 1-38, 6 iunie)
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Sfânt, marele împărat creștin a hotărât să organizeze primul Sinod Ecumenic la Niceea în
anul 325 pe cheltuiala imperiului, fiind invitați
toți marii ierarhi ai Bisericii creștine din Răsărit
și din Apus. Astfel au luat parte 318 Sfinți Părinți, la care s-a adăugat și o delegație a Papei Silvestru I al Romei, pentru că până în anul
1054, și Biserica Romană făcea parte din Biserica cea una, nedespărțită, ortodoxă. De aceea
și sinoadele până la dezbinarea Bisericii se numesc „ecumenice”, adică generale, pentru că
au luat parte la ele și ierarhi din partea Bisericii
Romei.

Sinodul de la Niceea a fost deschis chiar de
Sfinții Împărați Constantin și Elena și a durat
toată vara. În timpul sinodului, la care a fost de
față și ereticul Arie cu ai lui, Sfinții Părinți s-au
ostenit mult să întoarcă pe eretici la ortodoxie,
dar ei n-au vrut să asculte. Ba s-a întâmplat ca
în timpul discuțiilor, Sfântul Ierarh Nicolae să-i
dea o palmă lui Arie, căci nu putea răbda hulele lui. Atunci Sfântul Constantin cel Mare a
poruncit să i se ia omoforul și Evanghelia și să
fie aruncat în temniță pentru că a îndrăznit să
lovească. Noaptea însă, i s-a arătat Mântuitorul
în temniță și i-a dat din nou Evanghelia în mâini,
iar Maica Domnului i-a pus omoforul pe piept.
Dimineața auzind împăratul acestea, l-a adus
pe Sfântul Nicolae iarăși la sinod și își cereau
iertare toți de la el, văzând râvna și răbdarea lui
pentru credință.
La fel și Sfântul Ierarh Spiridon, căutând să
lămurească pe Arie despre taina Preasfintei
Treimi și cum că toate Cele trei Persoane sunt
de o ființă și de aceeași cinste, a luat o cărămi-
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dă arsă și, făcând semnul Sfintei Cruci, când a
strâns cărămida, focul care a ars-o s-a ridicat
în sus, apa a curs pe pământ și lutul a rămas
în mâna lui. Cărămida era simbolul Preasfintei
Treimi. Focul închipuia pe Tatăl, lutul pe Fiul întrupat și apa pe Duhul Sfânt, Mângâietorul care
a fost trimis în lume.
În timpul sinodului cei 318 Sfinți Părinți au dat
anatemei pe ereticul Arie și învățăturile sale hulitoare de Dumnezeu. Părinții au dogmatizat că
cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi, Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt, sunt de o ființă și nedespărțite. Tot la acest sfânt sinod s-a întocmit partea
întâi a Crezului, primele șapte
articole despre Tatăl și Fiul. Ultimele cinci articole despre Sfântul
Duh aveau să se întocmească
la Sinodul II Ecumenic din anul
381. Crezul cuprinde pe scurt
dogmele credinței ortodoxe și se
rostește zilnic în biserici și prin
casele creștinilor ca o mărturisire
a dreptei credințe apostolice.
Deși Arie a fost surghiunit în sudul Dunării, el nu a vrut să asculte
de Biserică, ci mai mult căuta să
semene între creștini învățătura
sa hulitoare. De aceea, a fost greu
pedepsit de Dumnezeu, încât i
s-au vărsat măruntaiele și a murit
cumplit, spre veșnică osândă în gheena focului.
Astăzi este Duminica Sfinților Părinți de la
Sinodul I Ecumenic, care au apărat dreapta
credință, au dat anatemei pe eretici și au formulat Crezul ortodox. Să rămânem credincioși
Evangheliei lui Hristos și Bisericii Ortodoxe, ai
cărei fii suntem. Ea ne-a născut prin baia Botezului, ea ne-a crescut si învățat calea mântuirii.
Să cinstim Biserica Ortodoxă, care ne-a născut. Să cinstim pe toți sfinții șl icoanele lor ca
cei ce sunt „prietenii Domnului” și se roagă pentru noi la cer. Să trăim în dragoste unii cu alții,
singura cale care mai poate salva lumea de la
pierzare. Să creștem copiii în iubire de Dumnezeu, că de ei depinde cel mai mult mântuirea
noastră și să păstrăm cu sfințenie dreapta credință ortodoxă, fără de care nu ne putem mântui, oricâte fapte bune am avea. Amin.
Prof. Coană Mihai-Ionuț
(reflecție la Duminica Sf. Părinți de la Sinodul I
Ecumenic, Sf. Ev. Ioan 17, 1-13, 13 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Revistă gratuită cu apariție lunară, în tiraj de 20 de exemplare

4

CALEA ORTODOXĂ

An 2, Nr. 8, iunie 2021

Duminica Tuturor Sfinților (Duminica întâi după Rusalii)

Dumitra
Groza

Prin căderea îngerilor trufași,
Soborul îngeresc s-a micșorat,
Dar prin Sfinții lui Dumnezeu,
Numărul, iar, s-a completat.

Ca să constituie duhovnicește
Biserica instituită de Hristos,
Ca unire, prin Sfintele Taine
A omului bine-credincios.

Din toate straturile sociale:
Pescari, vameși, negustori,
Cizmari, ostași, împărați, fierari,
Avocați, ciobani, filosofi, doctori,

Biserica ne-a pus în față,
Necesitatea mărturisirii
Domnului Iisus Hristos,
Ca și condiție a mântuirii.

Cei mai cinstiți și vrednici fii,
Nenumărați, ai tuturor timpurilor,
Se prăznuiesc în această zi,
Acum, și-n veacul veacurilor.

Care-n mijlocul societății,
În familie, în munca lor,
Prin rugăciuni și viață cinstită
S-au îngrijit și de sufletul lor.

„Oricine Mă va mărturisi…”
Chiar Domnul Hristos a promis;
Cuvintele Sale nemuritoare,
Pe foarte mulți Sfinți au convins.

Chiar de la începutul lumii,
În locurile unde au trăit,
Ca să-și păstreze demnitatea
Și credința-n Dumnezeu au râvnit.

Împlinind poruncile lui Dumnezeu,
Pe drumul strâmt viața și-au sfințit,
Păstrând o bună rânduială, mereu,
Și pe Domnul au preamărit.

A-L mărturisi pe Dumnezeu,
Cel în Treime arătat,
Înseamnă că-L urmăm pe Fiul Său
Și viață veșnică am câștigat.

Toată viața lor și-au închinat
În slujba lui Dumnezeu,
A binelui și a dreptății,
Îndepărtându-se de orice rău.

Numele lor a fost scris
În „Cartea Vieții” în Cer,
În Împărăția lui Dumnezeu,
Unde cei credincioși nu pier.

Prin cuvântul Evangheliei,
Noi ne mărturisim credința
În Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt;
În care se află toată știința.

În acest uriaș sobor
Al Tuturor Sfinților cinstiți,
Sunt strămoșii omenirii:
Cei buni, credincioși și smeriți,

Sfințenia nu-i un cerc închis;
De-oricine poate fi dobândită,
Drumul e permanent deschis
Și calea este bătătorită,

Duhul Sfânt face din Apostoli,
Mari misionari ai lumii
Și din oameni simpli și curați,
Purtători ai înțelepciunii.

Patriarhi, proroci, drepți,
Atât ai Vechiului Testament,
Cât și cei după Întruparea Domnului
Hristos și până în prezent.

De cei ce se ostenesc
Prin viața trăită-n Hristos,
Urmând poruncile, și se trudesc
Să-și petreacă viața cu folos.

„Ziua Tuturor Sfinților”
Este ca o recapitulare
A lucrării Duhului Sfânt
În lume, o binecuvântare.

Răscumpărați prin jertfa Sa
Pe Cruce, Sfinții L-au urmat mereu,
Au pătimit și s-au jertfit
Pentru credința-n Dumnezeu.

Pe „Muntele Fericirii”,
Domnul Iisus le-a poruncit;
„Fiți, dar desăvârșiți, precum,
Tatăl vostru Cel Ceresc este desăvârșit”.

De aceea, în Duminica întâi
După Rusalii se sărbătorește;
(A „Pogorârii Sfântului Duh”)
Și de toți creștinii se cinstește.

Chinuiți, batjocoriți, bătuți,
Lanțuri, cazne , fierăstraie,
Lipsiți, strâmtorați, rău primiți,
Pribegind în piei de oaie,

Dintre cei ce ascultau,
Erau oameni obișnuiți;
Domnul, tuturor a poruncit,
Precizând, că, toți pot să fie sfinți.

Duminica Tuturor Sfinților,
După Rusalii se prăznuiește,
Ca să arate că omul, cu ajutorul
Duhului Sfânt se sfințește.

Ei, pe care lumea nu-i merita,
Prin pustii și munți au rătăcit;
În peșteri și crăpături
Ale pământului s-au odihnit.(Evrei 36-38)

În primul rând au fost Apostolii,
Ca neînfricați mărturisitori,
Care 3 ani și jumătate,
Au fost cu Domnul Hristos trăitori.

Pogorârea Duhului Sfânt
În lumea căzută în păcat,
La viața cea de sfințenie,
Pe atâția oameni i-a ridicat.

Laolaltă cu ei, azi, cinstim,
Pe „prietenii” lui Dumnezeu
Din Legea harului, adică,
Pe plăcuții Fiului Său,

Cu prețul vieții lor, martirii,
Pe Domnul L-au mărturisit
Și oricâte chinuri au răbdat,
Pe Dumnezeu L-au preamărit.

În Antiohia a fost introdusă,
Această sfântă sărbătoare,(sec.IV)
Apoi, a fost răspândită-n toată
Biserica drept măritoare.

Cete ale Apostolilor,
Sfinții Ierarhi, sfinții cuvioși,
Bărbați și femei deopotrivă,
Cei blânzi și foarte credincioși.

Exemplul lor a preschimbat
Pe acuzatori în acuzați,
Că mulți păgâni s-au botezat,
Devenind creștini adevărați.

În această zi ea se prăznuiește,
Spre a arăta că Duhul Sfânt,
Spre sfințirea oamenilor,
A fost Pogorât pe pământ,

Dar, mai presus decât pe toți sfinții,
Pe Preasfânta Născătoare
De Dumnezeu o prăznuim,
Că ne este mare apărătoare.

Pentru credință s-a sfințit
Și Brâncoveanu Constantin,
Cu cei patru fii ai săi,
Pentru că a rămas creștin.
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Și pentru că n-a lepădat
Credința în Iisus Hristos,
Sfințenia a câștigat
Și spre-al românilor folos.
Pe tot pământul românesc
Atâția sfinți s-au ridicat,
Canonizați și necanonizați,
Pământul au binecuvântat.
Noi îi cinstim pe toți sfinții
Pentru viața lor pilduitoare,
Pentru statornicia în credință
Ce le-a fost mântuitoare.
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De Dumnezeu, pe Puterile Îngerești,
Pe Apostoli, Proroci, cetele biruitoare

Cum oamenii nu pot vedea,
Cât trăiesc, aici, sub soare.

Ale mucenicilor, Martirilor,
Pe Sfinții purtători de Dumnezeu,
Pe Sfinții bărbați și femei
Și pe toți cei ce-au iubit pe Fiul Său.

Cu frică și cu cutremur
La pământ ei ar cădea,
De ar vedea strălucirea
Pe care-un Sfânt o poate avea.

Tot la Sinodul VII ecumenic,
Sfinții Părinți au hotărât,
Ca cei ce nu mărturisesc
Pe toți Sfinții plăcuți lui Dumnezeu,

Acest lucru i l-a arătat
Sfântului Pahomie cel Mare,
Chiar Sfântul Împ. Constantin;
Că de-ar fi știut cât e de mare,
Slava și strălucirea călugărilor,
În acest loc binecuvântat,
Sf. Constantin, călugăr s-ar fi făcut
Și la împărăție ar fi renunțat.

Îi cinstim cu evlavie,
Că sunt „prietenii” lui Dumnezeu,
Se bucură de întoarcerea noastră
Și se roagă pentru noi mereu.

Dacă privim la viețile lor,
Care-au fost oameni ca și noi,
Prindem curaj și îndrăzneală
Și trecem cu răbdare prin nevoi.

Cinstind pe Maica Domnului și pe sfinți,
Noi Îl cinstim pe Stăpânul lor,
Cel Care este Dumnezeul
Părinților, și al nostru al tuturor.

Hristos a venit pe pământ
Spre-a ne împăca cu Dumnezeu;
De-a dreapta Lui să ne așeze
Și în comuniune să fim mereu.

Suntem chemați să alegem
Calea strâmtă, urmată de sfinți,
Povețele, cu dragoste, să urmăm;
Și pe ale Sfinților Părinți.

„Fiți sfinți, că Sfânt sunt Eu…” (I Petru 1,16)
Noi nu ne socotim sfinți,
Dar trăim și ne mântuim
În Biserica cinstită a Sfinților Părinți.

Scopul vieții Sfinților,
A fost și rămâne desăvârșirea,
Iar sfințenia a devenit,
Un crez pentru toată omenirea.
Oamenii au la îndemână
Ajutorul lui Dumnezeu,
Numit Harul Duhului Sfânt,
Care lucrează în lume mereu.

Cei vrednici după trup și suflet,
Atât cei înainte de Lege,
Cât și pe cei de sub Har,
Să-i cinstească și nu vor înțelege,

Rugăciunile Sfinților
Înaintea lui Dumnezeu,
Sunt bine primite, dacă,
Ne rugăm și la bine și la rău.

Că Sfinții se roagă pentru noi,
Că mijlocesc cu vrednicie
Către Bunul Dumnezeu;
Și-atunci, „anatema” să fie!

Sfântul Ioan Gură de Aur,
Ne-ndeamnă grabnic să-alergăm
La mijlocirea Sfinților,
Și după pilda lor să lucrăm.

În sfânt nu este nimic josnic,
Nimic grosolan, răutăcios,
Ci tronează delicatețea, puritatea,
Fiind nevinovat și sfios.

La Sinodul VII ecumenic,
Sfinții Părinți au exprimat
Învățătura și practica Bisericii
ȘI Sfânta Scriptură au respectat.

Sfântul zâmbește, dar nu râde
Sarcastic, ci este serios,
Dar nu este înfricoșat,
Este empatic și prietenos.

Ei au hotărât să păzim
Cuvintele Domnului Hristos,
Ale Apostolilor și Prorocilor,
Prin care-am învățat cu folos,

Iradiază liniște și pace,
Aduce bucurie permanent
Prin strălucirea sufletului său,
Care se simte-n orice moment.

Să cinstim și să mărim întâi
Pe Preasfânta Născătoare

Slava ce o dă Dumnezeu
Unui Sfânt, e atât de mare,

Dumnezeu împărtășește
Sfințenia Sa oamenilor,
Pe măsura credinței curate
Și a iubirii smerite a lor.
Credința adevărată,
Față de Bunul Dumnezeu,
Se cere dovedită prin fapte
Pentru aproapele, prietenul Său,
„Că cel ce nu iubește pe
Fratele său pe care îl vede,
Cum poate să iubească pe
Dumnezeu pe Care nu-L vede”.(Ioan 5, 20)
În Împărăția lui Dumnezeu,
Nu intră nimic necurat;
Deci, să încetăm să facem rău
Și să ne curățim de păcat.
„Veniți la Mine toți cei osteniți
Și Eu vă voi odihni pe voi”
Să nădăjduim când suntem trudiți,
Că El ne va scoate din nevoi.
„Cel ce crede întru Mine,
Deși va muri, viu va fi”,
Domnul Hristos îndeamnă pe oricine,
Să nu-nceteze a nădăjdui.
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Urmând cetele îngerești,
Neîncetat sfinții-n cer slăvesc,
Văzând strălucirea lui Hristos
Și permanent Îl preamăresc,

Prin slujbele și icoanele lor,
Biserica ni-i ține prezenți,
Pentru că toți trăiesc în iubire
Și ne sunt prieteni permanenți.

Și credință în Dumnezeu:
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,
Să ne rugăm ca și Sfinții, mereu,
Cât vom trăi pe-acest pământ,

Acolo unde-i doar lumină
Și fără vreo umbră măcar,
Acolo, cu inima plină
De bucurie și de har.

Este o comuniune strânsă
Între noi și cei trecuți la Domnul;
Doar să le cerem ajutorul
Și ei vor ajuta pe tot omul.

Iar când vom pleca din lume,
Să-i chemăm mijlocitori
Atât pe Sfinți cât și pe Îngeri,
Să ne fie, spre Cer, însoțitori!

Ce mare-i răsplătirea lor
Pentru dragostea nemăsurată,
C-au cerut la Domnul ajutor;
Și-acum se roagă pentru lumea toată.

„Ziua Tuturor Sfinților”
Este o chemare pentru noi;
Să-i cinstim cu evlavie
Și să-i avem ca modele-n nevoi.

Înconjurați de Sfinți și Îngeri,
Cu nădejdea în Bunul Dumnezeu,
Să plecăm curați spre Ceruri
Și să fim aproape de Fiul Său!

Toți Sfinții știuți și neștiuți,
Care au bineplăcut lui Dumnezeu,
Domnului fiind ei cunoscuți,
Să se roage pentru noi mereu!

Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Și-ale Preasfintei Născătoare,
Să ne curățim de stricăciuni
Și să avem multă răbdare

(20 iunie 2020)
Sursă foto: crestinortodox.ro

Praznicul Cincizecimii, împlinirea făgăduinței Domnului Hristos
Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu
Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul
Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela
va mărturisi despre Mine – Ioan XV, 26
Sărbătoarea iudaică Pesah – trecere care înseamnă Paștile, marchează trecerea de la robia
egipteană la libertate. Prin venirea Domnului Iisus în lume, Paștile aveau să însemne trecerea
de la robia morții la libertatea vieții veșnice, prin
învierea în Hristos. La cincizeci de zile după ieșirea din Egipt, evreii aveau să primească prin
Moise Legea lui Dumnezeu. Cincizecimea evreilor era prăznuită după trecerea a șapte săptămâni de la Paști, în ziua a cincizecea, la data
de 6 Silvan. Deoarece această sărbătoare stă
în strânsă legătura cu Paștile, fiind sărbătorită la
cincizeci de zile după Paști, ea se mai numea și
Încheierea Paștilor. În cărțile Deuteronom XVI,
9-10;. Levitic XXIII, 15-21 și Numeri XXVVIII,
26-31 găsim prescripții despre această sărbătoare. Cincizecimea iudaică, făcând amintire de
primirea Legii Vechi, a prefigurat Cincizecimea
creștină, care prăznuiește Pogorârea Duhului
Sfânt, adică primirea Legii celei Noi, scrisă nu
pe table de piatră (ca pe Sinai), ci pe tablele de
carne ale inimii, după cum spune Sfântul Apostol
Pavel: Sunteți scrisoare a lui Hristos, slujită de
noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii (II Corinteni III, 3).
La începutul Faptelor Apostolilor, Sfântul
Apostol și Evanghelist Luca descrie adunarea

de la Ierusalim, la care participă Apostolii și
ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, risipiți după
Înălțarea Sa la cer. Aceștia așteptau pogorârea
Duhului Sfânt, Duhul care avea să le dea curaj
să propovăduiască mulțimilor credința în Iisus
Hristos răstignit și înviat, cea mai importantă
parte a predicii apostolilor.
În capitolul al II-lea din Faptele Apostolilor este descris evenimentul pogorârii Duhului
Sfânt. Aceasta s-a întâmplat nu după multe zile
de la înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer
și anume după 10 zile.
Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fãră de veste,
s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine
repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei.
Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au
șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de
Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte
limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi (Fapte
II; 1-4). Dacă Dumnezeu a amestecat limbile
neamurilor, când au construit turnul Babel ca
să nu se mai înțeleagă (Facere XI; 1-10), acum
Duhul Sfânt rupe barierele și dezleagă limbile,
ca să se înțeleagă din nou.
Iată cum explică Sfântul Apostol Petru cele
întâmplate în ziua Cincizecimii. (Fapte II, 14-36):
1. Cei care vorbesc în limbi au primit făgăduința
Tatălui pe care au auzit-o de la Mântuitorul Iisus
Hristos (și o găsim scrisă atât la Fapte I;4-5, cât
și în Evanghelia după Ioan XIV;16-17, 26; XV,26;
XVI,7-14 și în multe alte texte).
Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:
Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din
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Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele
voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor
vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Încă
și peste slugile Mele și peste slujnicele Mele voi
turna în acele zile, din Duhul Meu și vor prooroci.
Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ
semne: sânge, foc și fumegare de fum. Soarele
se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și strălucită. Și tot cel ce va chema numele Domnului se
va mântui (Fapte II,16-21; Ioil II,28-32).
2. Apoi Sfântul Apostol Petru dovedește din
Scripturi că Iisus din Nazaret este Hristosul așteptat în lume și că primirea Duhului promis a
fost posibilă numai după înălțarea Lui la cer:
Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, căruia
noi toți suntem martori. Deci, înălțându-se prin
dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, L-a revărsat pe acesta,
cum vedeți și auziți voi (Fapte II;32-33). Lucrul

acesta îl vedem și din cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos spuse cu mult înainte de răstignirea Sa:
Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura,
râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar
aceasta a zis-o să-L primească acei ce cred în
El. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe
care aveau să-L primească cei ce vor crede în
El: Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus
încă nu fusese preaslăvit (Ioan VII, 38-39). În
seara când a fost vândut, Mântuitorul Iisus Hristos, după ce le spune ucenicilor că unul dintre
ei îl va vinde, le arată de ce este important ca El
să meargă la Tatăl:
Ci, fiindcă v-am spus acestea, întristarea a
umplut inima voastră. Dar Eu vă spun adevărul:
Vă este de folos ca să mă duc Eu. Căci dacă
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nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi,
iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi (Ioan
XVI, 6-7).
Tot în această zi are loc și nașterea Bisericii,
în mod văzut, deoarece aceasta fusese întemeiată în mod nevăzut de jertfa Mântuitorului de pe
cruce. La versetele din Fapte II, 37-47 vedem
efectul pe care l-au avut cuvintele apostolului
Petru asupra oamenilor. Toți cei prezenți au rămas străpunși la inimă și au întrebat ce să facă
ca să fie mântuiți. Dar vă dați seama că cei mai
mulți prezenți la acea sărbătoare erau cei care,
în urmă cu cincizeci de zile, la sărbătoarea Paștilor, strigau în gura mare Răstignește-L! Ce
aveau ei de făcut acum? Iată soluția pe care le-o
dă apostolul Petru:
Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi
în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt.
Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri
și tuturor celor de departe, pe oricâți îi
va chema Domnul Dumnezeul nostru.
Și cu alte mai multe vorbe mărturisea
și-i îndemna, zicând: Mântuiți-vă de
acest neam viclean. Deci cei ce au
primit cuvântul lui s-au botezat și în
ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii
de suflete (Fapte II, 38-41).
Pogorârea Duhului Sfânt a coincis
cu sărbătoarea Cincizecimii iudaice.
Sărbătoarea Cincizecimii încheia ciclul sărbătorilor de primăvară. Evreii
aveau o serie de sărbători primăvara
și o serie de sărbători toamna, care
coincideau cu recoltele de primăvară
și, respectiv, de toamnă. Toate sărbătorile poporului Israel purtau o umbră a lucrării
pe care avea să o facă Mântuitorul Iisus. Prinderea și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos
a coincis cu începutul sărbătorii Paștilor, când
evreii sărbătoreau ieșirea din robia Egiptului
(Luca XXII;1-23) – prin moartea Lui am fost, și
noi, eliberați din robia păcatului (Romani VI,6).
Învierea Lui a coincis cu sărbătoarea primelor
roade, care se sărbătorea în prima zi a săptămânii care urma după începutul secerișului
– Mântuitorul Iisus este pârga (primele roade)
celor adormiți, adică a celor înviați într-un trup
nou, nemuritor (I Corinteni XV, 20).
Pr. Prof. Păunescu Anghel-Nicolae
(predică la Duminica Rusaliilor,
Sf. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12, 20 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Poezii de Luminiţa Seceleanu

Mi-e dor
Mi-e dor iar de copilărie
Treabă pe-atunci mi-era doar jocul,
Săream șotronul pe alee
Până ce altul îmi lua locul.
De-a prinselea sau la pituluș,
Printre mașinuțe sau păpuși,
Cu sania, sus pe derdeluș,
Mereu pe șotii eram puși.
Când dungi adânci făceam pe gheață,
Nimeni nu mai putea să treacă
Și ne îmbujoram la față,
Nu ne mai săturam de joacă.
De era mare hărmălaie
Cu fete și băieți grămadă,
Ne mai uda câte-o mamaie
De la etaj, cu apă caldă.
Ne zbura de la gât o cheie
Sau ne uitam câte-o hăinuță,
Mai pierdeam și din jucărele,
Dar le găseam prin grădinuță.

Duminica Tuturor Sfinților
Astăzi prăznuim o nouă mare sărbătoare. Cel
serbat în ziua aceasta nu e vreun anume sfânt.
În fapt, sărbătorim în această zi binecuvântată
de Dumnezeu pe toți sfinții Bisericii.
Să nu credem că sfinții s-au născut sfinți. De
fapt, ei sunt cei care au făcut voia lui Dumnezeu.
Și noi atunci când zicem „Tatăl nostru”, să împlinim cuvintele „facă-Se voia Ta”.
Ne dorim ca proprii noștri copii să ne asculte. Însă, suntem tentați, când zicem rugăciunea
domnească să ne dorim ca voia noastră să fie
imediat împlinită de Dumnezeu.
Însă, una e a crede că voia noastră e bună,
și alta e a face ce trebuie. În realitate, omul are
2 variante. Fie face voia lui Dumnezeu, fie o împlinește pe a celui rău. Hristos ne învăță ce trebuie să facem, ca Dumnezeu să fie Tatăl nostru.
Evident, pentru că e Creatorul nostru, El e Tatăl
nostru. Însă, sfântul e cel care „face voia Tatălui”
(Mt. 12, 50). De aceea, Dumnezeu ascultă rugăciunile sfinților. Dar, cel mai mult trebuie să ne
rugăm Maicii Domnului. Când o mamă îl roagă
pe copilul său ceva, acesta poate s-o refuze?
Nu. La fel, nici Mântuitorul nu poate să rămână
indiferent la rugăciunile Maicii Domnului. Impor-

Zâmbet de copil
M-ai cucerit cu primul tău zâmbet,
dezvelindu-ți gingiile roz,
În ochii tăi, incredibil de clari,
am văzut minunile lumii.
Ai pătruns tainic în inima mea
și-ai topit-o cu-atâta căldură,
cu gropițe-n obraz, surâsul ștrengar
tu ești darul divin, copile!
Sursă foto: superbebe.ro

tant nu e să memorăm ziua de prăznuire a sfântului. Acest lucru nu ne va ajuta. Mai ales, dacă
înțelegem ziua de prăznuire a unui sfânt, doar ca
prilej de a participa la onomastica unui apropiat.
La petrecerea pe care o dă acesta, suntem dispuși să stăm ore întregi. În schimb, considerăm
că n-avem timp să participăm la slujba închinată
acestuia. Mult mai important ar fi să ne rugăm
în fiecare zi sfinților. Fiecare zi a săptămânii e
închinată unui sfânt. În prima zi a săptămânii îi
cinstim în mod deosebit pe sf. îngeri. Următoarea e închinată Sf. Ioan Botezătorul, în special, și sf. prorocii, în general. Zilele de post sunt
dedicate Sf. Cruci. Joia cinstim pe Sf. Apostoli
și pe Sf. Nicolae. Sâmbăta ne aducem aminte
de Sf. Martiri. Iar Duminica e ziua Învierii. De
obicei, cunoaștem viețile acelor sfinți care sunt
prăznuiți cu cruce roșie. Însă, să nu trecem cu
vederea că avem sfinți tămăduitori, precum Sf.
Pantelimon. Să nu uităm nici de ocrotitorul copiilor, Sf. Stelian. Poate că acești sfinți nu erau în
centrul atenției în societatea în care trăiau. Însă,
ei nu căutau să se mândrească. Ei au ales smerenia. De fapt, la această virtute se referă Mântuitorul când zice „Fericiți cei săraci cu duhul”
(Mt. 5, 3). Să luăm aminte că „oricine se înalță
pe sine, se va smeri” (Lc. 14, 11). De multe ori, îi
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judecăm pe ceilalți. Se pare că nu ne temem de
cuvintele Mântuitorului care a zis „să nu judecați,
ca să nu fiți judecați” (Mt. 7, 1). Avem exemple
de numeroși oameni care au ajuns sfinți. Însă,
nu toți au ales „poarta cea strâmtă” (Mt. 7, 13),
de la început. Ne minunăm când aflăm că primul
locuitor al Raiului a fost un tâlhar. Dar, aceasta nu înseamnă că trebuie să așteptăm ceasul
morții, căci s-ar putea să fie prea târziu și să nu
mai avem timp de pocăință. Însă, căința pentru păcate are ca model pe Sf. Petru. Acesta „a
plâns cu amar” (Lc. 22, 62) pentru întreita lepădare, pe care o văzuse mai înainte Hristos: „te
vei lepăda de Mine” (Mc. 14, 30). Sf. Pavel, înainte de a deveni „Apostolul” neamurilor, a fost un
prigonitor până când Hristos i-a zis: „de ce Mă
prigonești?” (FA 22, 7). Sfinții se spovedeau și
ei. Avem ca exemplu pe Sf. Calinic de la Cerni-

ca. Acesta avea ca duhovnic un alt sfânt. Acesta
era Sf. Irodion de la Lainici. Să nu căutăm să ne
spovedim la mai mulți duhovnici. Doar la unul
s-o facem. Așa cum trebuie.
În acele timpuri, sfinții sunt cei care au îndrăznit să mărturisească adevărul în orice condiții.
Aici ne referim la diferitele suferințe pe care leau avut de îndurat aceștia. Totuși, ei se bucurau
de cele pe care trebuiau să le rabde. Ne amintim
că Mântuitorul i-a fericit „pe cei prigoniți pentru
dreptate” (Mt. 5, 10). Chiar Hristos ne aduce
aminte că „dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi
vă vor prigoni” (In. 15, 20). Să fim sinceri. Nu
putem să-i mulțumim pe toți. De ce? Pentru că
„nicio slugă nu poate să slujească la doi stăpâni”
(Lc. 16, 13). Sfinții sunt cei care au renunțat la
ceea ce oricum ar fi pierdut. Însă, renunțând la
deșertăciunile acestei lumi, au dobândit totul.
Sfinții s-au nevoit mulți ani și, în acest fel, au obținut viața veșnică.
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Să nu ne amăgim, crezând că dacă vom sta
departe de modul de trai al sfinților, vom putea
să ne mântuim. Nu pentru că Dumnezeu nu Șiar dori. Doar că noi am fi cei care ar refuza să
intre în Rai. Dacă n-am trăit pe pământ viață îngerească, e imposibil să ajungem în Rai.
Să nu urmăm exemplul necredincioșilor. Dacă
o vom face, fericirea noastră va fi una trecătoare.
Să nu ne axăm pe superstițiile legate de sărbători. Să împlinim cele pe care ne învață Sf. Tradiție. Deși trăim în lume, să viețuim precum sfinții,
atât cât poate fiecare dintre noi.
Să punem nume de sfinți copiilor. Sfântul al
cărui nume îl poartă copilul e ocrotitorul său.
Chiar dacă ni se par „învechite” numele sfinților,
să le alegem pe acestea. În niciun caz să nu punem nume la „modă”. Chiar dacă punem două
nume copiilor, acestea să fie nume de sfinți.
Pe sfinți îi cinstim. Pe Maica Domnului o supravenerăm. Pe Dumnezeu Îl
adorăm. Chiar dacă din diverse motive,
nu putem să mergem să ne închinăm la
sfintele moaște ale sfinților, să ne rugăm
acestora. Să nu uităm că acatistele sfinților le găsim și în format electronic. Deși
bine ar fi să le citim de pe o hârtie. Și mai
ales rugăciunea noastră trebuie să vină
din inimă.
Să vorbim mai puțin despre subiectele mondene și să ne axăm pe viețile sfinților. Să evităm să mergem la vrăjitoare.
La medici putem să apelăm. Dar să nu
neglijăm mijlocirea sfinților. Există numeroși oameni care s-au vindecat, dacă s-au rugat cu credință sfinților.
Dacă am înțelege că viața aceasta e o secundă în comparație cu veșnicia, am renunța la
orgoliul nostru. Sfinții, deși nu erau bogați mulți
dintre ei, totuși erau cei mai fericiți oameni din
lume. Având pe Dumnezeu în inima lor, aveau
totul. Cine nu-l are pe Dumnezeu, e sărac.
Decât să vedem un film seara, mai bine punem mâna și citim Sinaxarul zilei respective. Să
preferăm să audiem troparul unui sfânt, în locul
unui cântec în vogă. Așadar, să mergem pe calea
sfințeniei. Deși nu e ușoară, ea aduce mântuirea.
Însă, să nu uităm că fără Dumnezeu, nu putem să
facem nimic bun pentru nimeni (In. 15, 5). Amin.
Prof. Popescu I. Ionuț-Cătălin
(reflecție la Duminica I după Rusalii, Sf. Ev.
Matei 10, 32-35, 37-38; 19, 27-30, 27 iunie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Medicii germani sunt sceptici
în privința vaccinării copiilor împotriva COVID
Medicii germani sunt sceptici în privința vaccinării
copiilor, refuzând să ofere vreo recomandare în acest
sens, informează DPA, citat de DW.
Directorul Colegiului Medicilor din Germania, Klaus
Reinhardt, a spus că „datele privind riscurile și beneficiile unei eventuale vaccinări la copii și adolescenți
sunt în prezent insuficiente și nu se poate face nicio
recomandare”.
Cancelarul german Angela Merkel și premierii landurilor federale au anunțat joi, la finalul unei reuniuni
consacrate campaniei de vaccinare, că va începe
campania de vaccinare în rândul copiilor de peste 12
ani cu serul produs de Pfizer-BioNTech începând cu 7
iunie.
Condiția este, în schimb, aprobarea vaccinului pentru această grupă de vârstă de către Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), care a fost prima instituție
care a recomandat un vaccin pentru copiii sub 16 ani.
„Avem date care arată că vaccinul poate fi inoculat
în siguranță la copii.”, a declarat directorul de strategii
de vaccinare, Marco Cavalleri.
Comisia Permanentă de Vaccinare (Stiko), a indicat
că nu se va grăbi să emită o recomandare de vaccinare pentru copii și că este posibil să nu recomande
vaccinarea tuturor copiilor, ci doar pentru cei care suferă de anumite boli, întrucât datele legate de efectele
secundare ale vaccinului sunt încă insuficiente.
Klaus Reinhardt, directorul Colegiului Medicilor din
Germania, se declară încântat de poziția asumată de
Comisia Permanentă de Vaccinare, precizând că nu ar
trebui să se exercite presiuni politice sau sociale pentru a-i îndemna pe părinți să-și vaccineze copiii și nu
trebuie condiționată prezența fizică a elevilor în sălile
de clasă de vaccinare.
Premierii landurilor federale din Saxonia și Saxonia-Anhalt, Michael Kretschmer și Reiner Haseloff
(creștin-democrați), au spus, joi, în cadrul unei conferințe de presă comune la Leipzig, că nu trebuie să fie
presați copiii pentru a se vaccina și că nici prezența
fizică la școală, nici vacanțele nu trebuie condiționate
de vaccinare.
„În opinia mea, vaccinarea la nivel național a copiilor și adolescenților nu este justificată în prezent.”, a
spus Klaus Reinhardt pentru Die Welt.
Medicii de terapie intensivă din Germania ai și ei
îndoieli serioase în privința vaccinării copiilor.
„Copiii se îmbolnăvesc adesea în mod asimptomatic, iar infecția are o evoluție inofensivă. În prezent, în
contextul capacităților limitate de vaccinare, nu există
o indicație privind vaccinarea urgentă a copiilor.”, a declarat sâmbătă secretarul general al Asociației Interdisciplinare Germane de Terapie Intensivă și Medicină

de Urgență (Divi), Florian Hoffmann, pentru grupul de
media Funke.
Întrucât vaccinurile nu asigură protecție completă
împotriva Covid-19, virologul Hendrik Streeck nu se
așteaptă ca până în toamnă în Germania să existe o
imunitate colectivă. „Sunt sceptic din acest punct de
vedere. Nu avem de-a face cu vaccinuri care protejează complet împotriva infecției.”, a declarat acesta
pentru DPA.
Statele Unite ale Americii a lansat deja campania
de vaccinare în rândul copiilor între 12 și 15 ani. În România, autoritățile ascultă întru totul de recomandările
Uniunii Europene.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare, a declarat că România este pregătită să înceapă imunizarea copiilor de la 12 ani în
sus, după ce Uniunea Europeană aprobă serul Pfizer
pentru aceste vârste, fapt ce este considerat a fi o simplă formalitate.
După ce deputatul PSD și fostul reprezentant al
României la OMS, Alexandru Rafila, îndemna la urgentarea campaniei de vaccinare a copiilor, Valeriu
Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de
vaccinare, a anunțat că aproximativ 800.000 de copii
ar fi eligibili pentru vaccinare.
Alianța pentru Unirea Românilor s-a declarat împotriva vaccinării copiilor în România: „Nu vă lăsați copiii să fie cobai într-un test de laborator al cărui singur
efect cert, pe termen scurt, este îmbogățirea unor șmecheri.”, a declarat liderul partidului, George Simion.
După ce în urmă cu două săptămâni, CEO-ul Pfizer spunea ca va fi necesară o a treia doză de vaccin
într-un interval de 8-12 luni, CEO-ul Moderna vrea să
demareze campania de vaccinare și pentru copii, spunând că celor mici trebuie să înceapă să le fie administrat serul „înainte de luna august”.
Anand-Sergiu Donca,
r3media.ro
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Scrisoare deschisă semnată de medici și oameni de știință
britanici, împotriva vaccinării copiilor pentru coronavirus
40 de medici și oameni de știință din Marea Britanie au semnat o
scrisoare deschisă adresată Guvernului condus de Boris Johnson, prin
care își arată îngrijorarea față de probabila inoculare a copiilor, ce se pare
că va avea loc din septembrie, după cum anunța Daily Mail.
În textul scrisorii deschise, care a fost publicată inițial pe site-ul Asociației HART, un ong format din medici, personal medical, economiști,
psihologi și alți experți, dedicat sănătății publice.
Semnatarii îndeamnă autoritățile britanice să nu repete greșelile din
trecut, spre exemplu din 2010, atunci când au apărut peste „1000 de
cazuri de narcolepsie – o leziune cerebrală devastatoare – la copii și
adolescenți”, până ce vaccinul anti gripă porcină Pandemrix a fost retras.
În continuare, medicii arată că nu există aproape niciun risc pentru
copiii sănătoși din partea Covid-19, „riscul de deces fiind de doar 1 la 2,5
milioane”.
„Niciun copil sănătos sub vârsta de 15 ani nu a murit în timpul pandemiei în Marea Britanie, iar internările în spital sau la terapie intensivă sunt
extrem de rare [10], majoritatea copiilor neavând simptome sau având
simptome foarte ușoare. Deși simptomele „covid de lungă durată” au fost
invocate ca motiv pentru vaccinarea copiilor, există puține date solide.
Acestea apar ca fiind mai puțin frecvente și cu o durată mult mai scurtă
decât în cazul adulților și niciunul dintre studiile legate de acest vaccin nu
a cercetat acest rezultat”, se arată în scrisoarea deschisă.
În ceea ce privește transmiterea, medicii afirmă că micuții nu transmit
Sars-Cov2 la fel de ușor ca adulții, iar școlile nu prezintă „o sursă de răspândire în comunitate, profesorii au un risc mai mic legat de COVID -19
decât alți adulți la vârsta activă”
Semnatarii subliniază că toate „studiile pentru vaccinul COVID-19 de
faza a treia sunt în desfășurare și nu se vor încheia mai devreme de sfârșitul lui 2022 / începutul anului 2023. Prin urmare, vaccinurile sunt în prezent experimentale, existând doar date limitate privind efectele adverse
pe termen scurt și niciun fel de date privind efectele adverse pe termen
lung. În plus, acestea folosesc o tehnologie complet nouă ARNm, care nu
a mai fost aprobată anterior pentru utilizare la om”.
„În concluzie, considerăm că este iresponsabilă, neetică și realmente
inutilă includerea copiilor în campania de vaccinare pentru COVID-19. De
asemenea, studiile clinice cu participarea copiilor ridică uriașe probleme
de etică, ținând cont de lipsa beneficiilor potențiale pentru participanții la
studiu și riscurile necunoscute. Ar trebui să fie așteptat finalul actualului
studiu de faza a treia, precum și mai mulți ani în care să fie adunate
date în cazul adulților, pentru a exclude sau a cuantifica toate potențialele
efecte adverse.
Facem apel către guvernele noastre și autoritățile de reglementare
să nu repete greșelile din trecut și să respingă solicitările privind vaccinarea copiilor împotriva COVID-19. A fost exercitată o prudență extremă în
privința multor aspecte ale pandemiei, dar, cu siguranță, acum este momentul cel mai important când se impune să fim cu adevărat prudenți: nu
trebuie să fim generația adulților care, dintr-o grabă și frică inutile, pune
în pericol sănătatea copiilor”, se arată în încheierea scrisorii deschise.
Îngrijorări asemănătoare au exprimat și mai mulți medici suedezi,
care au îndemnat autoritățile să vaccineze doar persoanele din grupele
de risc.
Iată textul integral al scrisorii:
Scrisoare deschisă din partea mai multor medici și oameni de
știință din Marea Britanie: Îngrijorări privind siguranța și etica în legătură cu vaccinarea COVID-19 la copii

Dorim să vă informăm despre îngrijorările noastre profunde cu privire la propunerile de a fi administrate vaccinurile COVID-19 copiilor. Documente guvernamentale scurse recent arată că este deja planificată o
campanie de vaccinare COVID-19 la copiii cu vârsta peste 12 ani în septembrie 2021 și posibilitatea ca și copiii de până la 5 ani să fie vaccinați în
vară, în cel mai rău scenariu.
Am fost profund îngrijorați să auzim mai mulți reprezentanți ai guvernului și ai SAGE (Grupul științific consultativ pentru situații de urgență din
Marea Britanie) solicitând în presă să se înceapă „cât mai repede posibil”
vaccinarea COVID -19 la copii. Materiale pro-vaccin care au circulat în
școlile din Londra conțin afirmații cu încărcătură emoțională și inexactități.
În plus, lideri de organizații sindicale din învățământ au folosit un limbaj
care trezește îngrijorare, sugerând că trebuie încurajată constrângerea
copiilor de a accepta vaccinurile COVID-19 prin presiune din partea colegilor de școală, în ciuda faptului că presarea cuiva de a accepta un tratament medical înseamnă o încălcare a legilor britanice și Declarațiilor
internaționale. Un astfel de limbaj este iresponsabil și lipsit de etică și
încurajează populația să solicite vaccinarea minorilor cu un produs aflat
încă în stadiul de cercetare și cu privire la care nu se cunosc efectele pe
termen mediu sau lung, împotriva unei boli care nu prezintă niciun risc
substanțial pentru aceștia. Un rezumat al motivelor noastre este prezentat
mai jos și este disponibil și un raport mai detaliat, conținând toate referințele necesare.
Riscuri și beneficii în tratamentele medicale
Vaccinurile, ca orice alt tratament medical, prezintă riscuri și beneficii
variate. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare fiecare produs, în
mod individual, în funcție de meritele sale și, în special, pentru care pacienți sau categorii de populație raportul risc/beneficii este acceptabil. În cazul vaccinurilor COVID-19, beneficiile potențiale îi vizează pe cei vârstnici
și pe cei vulnerabili, însă în cazul copiilor, raportul beneficii-risc este diferit.
Ne exprimăm aceste îngrijorări ca parte a unei dezbateri argumentate, ceea ce constituie un element vital al practicii științifice. Trebuie să ne
asigurăm că nu se repetă nicio situație tragică din trecut, situații care au
apărut mai ales atunci când vaccinurile au fost introduse rapid pe piață.
De exemplu, vaccinul pentru gripa porcină Pandemrix, lansat în pandemia
din 2010, a dus la peste 1000 de cazuri de narcolepsie – o leziune cerebrală devastatoare – la copii și adolescenți, înainte de a fi retras. Dengvaxia, un nou vaccin împotriva febrei Dengue, a fost lansat pentru copii
înaintea obținerii unor rezultate complete ale studiului și 19 copii au murit
din cauza unei posibile potențări dependente de anticorpi (ADE), înainte
ca vaccinul să fie retras. Nu trebuie să riscăm să se repete o astfel de
situație în cazul vaccinurilor COVID-19, ceea ce nu ar avea impact doar
asupra copiilor și familiilor afectate, dar ar putea avea, de asemenea, un
efect extrem de dăunător asupra utilizării vaccinurilor în general.
Nicio intervenție medicală nu trebuie făcută în baza ideii că e „bună
pentru toți”, ci trebuie evaluată pe deplin eficiența ei în funcție de caracteristicile categoriei de vârstă și ale indivizilor în cauză, stabilind profilul
risc versus beneficii pentru fiecare cohortă și indivizii din cadrul unui grup.
Necesitatea acestei abordări a fost subliniată, în octombrie anul trecut,
de către șefa grupului operativ pentru vaccinuri, Kate Bingham, care a
spus „Trebuie vaccinați doar cei care prezintă riscuri. Nu vor fi vaccinate
persoanele sub 18 ani. Este un vaccin exclusiv pentru adulți, pentru persoanele de peste 50 de ani, fiind vizați în special lucrătorii din domeniul
sănătății și din centrele de îngrijire și cei vulnerabili.”
(continuare în pagina 12)
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Scrisoare deschisă semnată de medici și oameni de știință
britanici, împotriva vaccinării copiilor pentru coronavirus
(urmare din pagina 11)
Copiii nu au nevoie de vaccinare pentru a fi protejați
Copiii sănătoși nu prezintă aproape niciun risc de la COVID-19, riscul
de deces fiind de doar 1 la 2,5 milioane. Niciun copil sănătos sub vârsta de
15 ani nu a murit în timpul pandemiei în Marea Britanie, iar internările în
spital sau la terapie intensivă sunt extrem de rare, majoritatea copiilor neavând simptome sau având simptome foarte ușoare. Deși simptomele „covid
de lungă durată” au fost invocate ca motiv pentru vaccinarea copiilor, există
puține date solide. Acestea apar ca fiind mai puțin frecvente și cu o durată mult mai scurtă decât în cazul adulților și niciunul dintre studiile legate
de acest vaccin nu a cercetat acest rezultat. Sindromul pediatric inflamator
multisistemic (PIMS) a fost menționat ca potențial efect advers în studiul
Oxford AstraZeneca pentru copii. Imunitatea dobândită în mod natural va
asigura o imunitate mai amplă și mai durabilă decât vaccinarea. Într-adevăr,
mulți copii vor fi deja imuni.
Copiii nu au nevoie de vaccinuri pentru susținerea imunității colective
Deja, două treimi din populația adultă au primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 vaccin. Modelele care presupun că ar fi necesară vaccinarea
copiilor pentru a se obține imunitatea colectivă nu au luat în considerare
proporția celor care aveau imunitate înainte de martie 2020 și a celor care
au dobândit-o în mod natural. Modelele recente arată că Marea Britanie a
atins pragul necesar de imunitate colectivă la 12 aprilie 2021.
Copiii nu transmit SARS-CoV-2 la fel de ușor ca adulții, în plus, adulții
care trăiesc sau muncesc cu copii mici prezintă un risc scăzut de dezvoltare
a unei forme severe de COVID-19. Nu s-a dovedit că școlile sunt o sursă de
răspândire în comunitate, profesorii au un risc mai mic legat de COVID -19
decât alți adulți la vârsta activă.
Îngrijorări privind efectele adverse pe termen scurt
Începând cu 13 mai, la MHRA [Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency] au fost raportate un total de 224.544 de evenimente
adverse, inclusiv 1.145 decese în asociere cu vaccinurile SARS-CoV-2. Rapoarte de cazuri de accidente vasculare cerebrale din cauza dezvoltării de
tromboze venoase cerebrale au fost inițial în număr redus, dar, pe măsură
ce a crescut gradul de conștientizare cu privire la pericol, mai multe date au
condus la concluzia că vaccinul AstraZeneca nu trebuie utilizat la adulții sub
40 de ani ani, iar această constatare neprevăzută a determinat, de asemenea, suspendarea studiului AstraZeneca la copii.
Evenimente similare au fost raportate în cazul vaccinurilor Pfizer & Moderna în sistemul de raportare VAERS din SUA și este posibil că acesta
să fie un efect specific legat de producția de proteine spike. Noul ghid din
Marea Britanie cu recomandări privind gestionarea cazurilor de Trombocitopenie (VITT) indusă de vaccin include toate vaccinurile COVID-19 [ca
prezentând riscul de a cauza aceste afecțiuni]. Posibilitatea apariției și a
altor efecte neașteptate nu poate fi exclusă. În Israel, unde vaccinurile au
fost administrate pe scară largă inclusiv tinerilor și adolescenților, vaccinul
Pfizer a fost legat de mai multe cazuri de miocardită la tineri de sex masculin și au fost exprimate îngrijorări cu privire la rapoarte de tulburări ale
ciclului menstrual și sângerări anormale la femeile tinere în urma vaccinului.
Cel mai îngrijorător în ceea ce privește vaccinarea copiilor este că până
acum a fost raportat în sistemul VAERS din SUA un număr de decese asociate
vaccinării, în ciuda faptului că vaccinurile au fost administrate doar copiilor din
cadrul studiilor și că au fost lansare foarte recent și pentru tinerii între 16 și 17 ani.

Îngrijorări privind efectele adverse pe termen lung
Toate studiile pentru vaccinul COVID-19 de faza a treia sunt în desfășurare și nu se vor încheia mai devreme de sfârșitul lui 2022 / începutul anului
2023. Prin urmare, vaccinurile sunt în prezent experimentale, existând doar
date limitate privind efectele adverse pe termen scurt și niciun fel de date
privind efectele adverse pe termen lung. În plus, acestea folosesc o tehnologie complet nouă ARNm, care nu a mai fost aprobată anterior pentru utilizare la om. ARNm este efectiv un promedicament și nu se știe cât de multe
proteine spike va produce fiecare individ. Potențialele efecte adverse cu
debut tardiv pot deveni evidente peste luni sau ani de zile. Studiile limitate
pentru copii efectuate până în prezent sunt cu totul insuficiente pentru a ne
face să excludem posibile reacții adverse neobișnuite și severe.
Copiii au toată viață în față, iar sistemele lor imunologic și neurologic
sunt încă în dezvoltare, ceea ce îi face potențial mai vulnerabili la efecte
adverse decât în cazul adulților. O serie de îngrijorări specifice au fost deja
exprimate, inclusiv legate de riscul dezvoltării de boli autoimune și posibile
efecte adverse asupra placentației și fertilității. O lucrare publicată recent a
menționat posibilitatea ca vaccinurile ARNm COVID-19 să poată declanșa
boli prionice neurodegenerative. Toate riscurile potențiale, cunoscute și necunoscute, trebuie puse în balanță cu riscurile prezentate de COVID-19 în
sine, astfel că pentru copii va fi un raport foarte diferit beneficii/risc.
Concluzii
Există o zicală înțeleaptă importantă în Jurământul lui Hipocrate
care spune: „Mai întâi să nu faci rău!”. Toate intervențiile medicale prezintă riscul unui efect dăunător, astfel că avem datoria să acționăm cu
prudență și în mod corespunzător. Aceasta în special atunci când se
ia în considerare intervenția în masă asupra unei populații sănătoase,
situație în care trebuie să existe dovezi ferme că beneficiile sunt mult
mai mari decât daunele. Dovezile actuale disponibile arată în mod clar
că calculul referitor la riscuri versus beneficii NU justifică administrarea
în grabă de vaccinuri COVID -19 experimentale la copii, care nu prezintă practic niciun risc legat de COVID -19, dar sunt expuși riscului de
a se confrunta cu efecte adverse cunoscute și necunoscute în urma
vaccinării. După cum se afirmă în Declarația Drepturilor Copilului, „copilul, dată fiind imaturitatea sa fizică și mentală, are nevoie de protecție
și îngrijire specială, inclusiv de protecție juridică adecvată”. Ca adulți,
avem datoria de a ne proteja copiii de daune inutile și previzibile.
În concluzie, considerăm că este iresponsabilă, neetică și realmente
inutilă includerea copiilor în campania de vaccinare pentru COVID-19. De
asemenea, studiile clinice cu participarea copiilor ridică uriașe probleme
de etică, ținând cont de lipsa beneficiilor potențiale pentru participanții la
studiu și riscurile necunoscute. Ar trebui să fie așteptat finalul actualului
studiu de faza a treia, precum și mai mulți ani în care să fie adunate date
în cazul adulților, pentru a exclude sau a cuantifica toate potențialele efecte
adverse.
Facem apel către guvernele noastre și autoritățile de reglementare să
nu repete greșelile din trecut și să respingă solicitările privind vaccinarea
copiilor împotriva COVID-19. A fost exercitată o prudență extremă în privința multor aspecte ale pandemiei, dar, cu siguranță, acum este momentul
cel mai important când se impune să fim cu adevărat prudenți: nu trebuie
să fim generația adulților care, dintr-o grabă și frică inutile, pune în pericol
sănătatea copiilor.
Radu Ursan,
r3media.ro
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