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    Duminica a XXI-a după Cincizecime 
 

- Pilda semănătorului- 

 

     „Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să 
adevereşti acestea cu tărie, pentru ca aceia care au crezut în 
Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că 
acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările 
nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile 
pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De 
omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, 
ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind 
singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau 
pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, întrucât acolo 
m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe 
Apolo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le 
lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile 
bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie 
fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. 
Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc, întru credinţă. Harul fie cu 
voi cu toţi! Amin“.               (Tit, III, 8-15)
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„Părintele, nu numai prin cuvinte, ci şi prin celelalte elemente 

ale purtării sale, îl face pe copil să înţeleagă cum vede el însuşi 
această temă a sexualităţii, aparte de ce spune Biserica. O şi 
trăieşte, nu-i aşa? Trăieşte şi părintele cu conştiinţa că legătura 
sexuală are sacralitatea ei? Este un dar al lui Dumnezeu? Sau 
aceasta nu are nici o legătură cu Dumnezeu în viaţa personală? 
Trăieşte el însuşi realitatea acestei relaţii ca fiind ceva pentru 
care nu simte vinovăţie, ci ca fiind parte constitutivă a legăturii 
dintre bărbat şi femeie în cadrul Bisericii, în cununia 
binecuvântată, sau o trăieşte cu o vinovăţie ascunsă chiar şi în 
cadrul căsătoriei? Aşa cum e redată în unele lucrări protestante, 
ca un păcat necesar în căsătorie! 

Nu ar fi cu putinţă ca Dumnezeu să-l fi făcut pe om aşa cum 
este şi pentru a se înmulţi să fie nevoit să păcătuiască! Altfel 
spus, începutul vieţii fiecărui om s-ar fonda pe un păcat, lucru 
care nu stă în picioare. Este dar al lui Dumnezeu, care se primeşte 
cu bucurie, cu mulţumire faţă de Dumnezeu. Noi, creştinii, le 
predăm copiilor noştri ceea ce trăim. Şi atunci copiii cred că vor 
putea urma acest drum al echilibrului, calea de aur, calea 
împărătească, feriţi de toate extremele. 

Pe de o parte, o extremă este a spune că omul este obligat să 
trăiască în vinovăţie şi să participe la legătura sexuală cu credinţă 
şi cu strângere de inimă, ceea ce, la o analiză mai atentă, 
subminează dragostea, dar şi unitatea cuplului, căci poate deservi 
legătura în dragoste şi unire, dar printr-un climat opresiv. 

Pe de altă parte, cealaltă extremă susţine că sacralitatea nu 
are nici o legătură cu sexualitatea care este o funcţie omenească, 
înfăptuită cum şi cu cine vrei. Aceasta este concepţia care 
precumpăneşte astăzi în societate. 

Dacă vor deprinde corect bazele educaţiei sexuale de acasă, 
copiii noştri vor putea evita extremele şi nu vor moşteni 
problemele noastre sexuale legate de credinţă, de identitatea 
noastră creştină; din păcate, vedem adesea că problemele 

https://doxologia.ro/cresterea-copiilor/educatia-sexuala-copiilor-cand-incepe-care-sunt-cei-mai-potriviti-profesori
https://doxologia.ro/puncte-de-vedere/postul-educatia-sexuala
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acestea se perpetuează în viaţa sexuală a copiilor noştri. 
Însă, în acelaşi timp, dacă cineva primeşte o educaţie sexuală 

care se adresează omului în integritatea sa, dacă vorbeşte 
despre sentiment, despre dragoste, despre cât de importantă 
este întâlnirea cu cealaltă persoană, care este darul lui Dumnezeu 
în viaţa noastră, (...) atunci se va înlătura toată această stare a 
sexualităţii impersonale, care persistă în societate. Antidotul cel 
mai puternic pentru sexualitatea impersonală nu este trecerea 
temei sub tăcere, cu impresia eronată că dacă sunt lipsiţi de 
informaţie copiii vor fi feriţi şi de pericolele pe care le face 
cunoscute“. (Pr. Vasile Thermos, Sfaturi pentru o creştere sănătoasă a 

copiilor, trad. de pr. Şerban Tica, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, p.72-75) 

 
•„Nu te va întreba ce fel de mașină ai condus. 
Te va întreba pe câți dintre cei ce nu aveau mașină i-ai luat în 
mașina ta. 
•Domnul nu te va întreba câți metri a avut casa ta. 
Te va întreba câte persoane ai primit cu drag în casa ta. 
•Domnul nu te va întreba cu ce fel de haine te-ai îmbrăcat. 
Te va întreba pe câți ai ajutat să se îmbrace. 
•Domnul nu te va întreba cât de mare a fost salariul tău. 
Te va întreba cât te-ai înjosit pentru al obține. 
•Domnul nu te va întreba cât de mare a fost cămara ta. 
Te va întreba câți înfometați ai hrănit din puținul tău. 
•Domnul nu te va întreba ce profesie ai avut. 
Te va întreba dacă ai pus în slujba profesiei tale tot ce ai avut mai 
scump. 
•Domnul nu te va întreba câți prieteni ai avut. 
Te va întreba doar pentru câți oameni ai fost tu prieten. 
•Domnul nu te va întreba pe cine ai avut vecini. 
Te va întreba ce fel de vecin ai fost tu. 
•Domnul nu te va întreba nimic despre culoare pielii tale. 
Te va întreba despre caracterul tău. 
•Domnul nu te va întreba ce ți-a luat așa de mult să-ți aduci aminte 
de El. 
Te va lua cu dragoste de mână și te va conduce la poarta raiului.  
Să ne ajute Domnul pe toți să trecem examenul!!!!“. 
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Capcana din „căsătoria de probă“ 
„După părerea mea, foarte mulți tineri chiar ar vrea, în principiu, să 

aibă o familie cu adevărat bună, dar au în fața ochilor experiența 
propriilor părinți. Avem foarte multe familii divorțate, foarte mulți 
oameni recăsătoriți, unii chiar de două ori, multe mame singure. Viața 
mutilată a părinților îi sperie pe copii, și aceștia caută mijloace pentru 
a nu repeta trista lor experiență. În acest scop, ei au inventat o 
schemă. Schema e următoarea: „Încercăm, și dacă ne iese totul, dacă 
se dovedește că ne iubim cu adevărat, că ne potrivim, atunci 
mergem deja la Starea civilă sau chiar ne cununăm, și în continuare 
vom trăi ani mulți și fericiți, și poate vom și muri în aceeași zi“. 

Defectul acestei scheme constă în aceea că atunci când oamenii 
încep să trăiască împreună, relația lor cere chiar mai multă 
încredere reciprocă decât relațiile dintre părinți și copiii lor mici. 
Toată lumea știe cât de strâns este, atât fizic, cât și moral, contactul 
dintre părinți și copiii lor, pe care aceștia trebuie să-i îngrijească, să-i 
spele, să le urmărească fiecare suspin și fiecare țipăt – iar relația din 
căsnicie este și mai serioasă, în toate sensurile, fie și pentru singurul 
fapt că din această relație iau naștere copii. Acesta este, într-adevăr, 
un moment extrem de serios, în legătură cu care se produc o mulțime 
de tragedii cumplite. 

Ca atare, din punctul meu de vedere, dacă v-ați dăruit altui om 
(pentru că în dragoste amândoi se sacrifică, amândoi se dăruiesc unul 
celuilalt, este un act reciproc), considerând că acum doar faceți o 
încercare, iar viața adevărată va începe mai târziu, vă înșelați profund. 
Aceasta este deja căsnicie, ați început deja, în fapt, soț și soție – și 
lucrul cel mai neplăcut este că v-ați speriat unul de celălalt chiar de la 
început. Vă bănuiți din start pe voi înșivă și pe omul drag de faptul că 
nu sunteți capabili să vă petreceți viața împreună. Ați devenit „soț” 
și „soție”, cu toate că nu sunteți deloc gata pentru asta și nu v-ați dat 
seama ce ați făcut“. (Vladimir Gurbolikov, jurnalist) 
(Dmitrii Semenik, Dragostea adevărată: taina dragostei înainte și după căsătorie, traducere din 
limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2012, p. 84) 
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