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Gânduri la început de an

A trecut anul 2012 și, din mila lui Dumnezeu, am reușit să mai scriem o pagină în cartea vieţii noastre. 

Cu toate împlinirile și neîmplinirile, ni s-a rânduit ca să pășim în anul 2013, un an pe care Dumnezeu ni 

l-a dăruit ca să putem lucra mântuirea noastră. De aceea și Biserica îl numește „Anul milei Domnului”. 

Nădăjduim ca anul acesta să fi m mai aproape de Dumnezeu și viaţa noastră să I-o închinăm Lui. 

Să rescriem în cartea vieţii ceea ce am scris urât altădată, să înlocuim păcatul cu virtutea, zgârcenia cu 

milostenia, mândria cu smerenia, lenea cu munca serioasă, să umblăm răscumpărând vremea. 

În anul 2013, ca slujitori ai Sfântului Altar, ne propunem să continuăm lucrările la pictura bisericii și să 

fi nalizăm pictura icoanelor de pe catapeteasmă. Apoi, un alt obiectiv este fi nalizarea odorului de mare preţ, 

adică a raclei în care se vor păstra moaștele Sfântului Paisie de la Neamţ. 

În ceea ce privește Așezămintele Sociale Șerban Vodă, suntem deja la etajul 1. Dorim ca în 2013 să-i 

punem acoperișul. Aceste Așezăminte sunt de mare importanţă și de un real ajutor în activitatea noastră 

misionară. Ele cuprind în sine o grădiniţă cu 3 grupe, o cantină socială cu o capacitate de 200 de locuri, o 

casă parohială și 24 de paturi de rezidenţi. De asemenea, va fi  amenajată și o bibliotecă cu sală de lectură, 

precum și o clopotniţă. 

Tot pentru anul acesta ne propunem să sporim activitatea didactică, să răspundem la toate chemările 

comunităţii și, mai mult ca oricând, să continuăm și să diversifi căm activităţile cu tinerii și mai ales cele 

social – fi lantropice. Dar toate acestea și cu sprijinul dumneavoastră, sufl etul Bisericii lui Dumnezeu. 

Mulţumesc pe această cale preoţilor co-slujitori Eugen Moraru și Adrian Chiriţă, preoţilor îmbisericiţi 

Ioan Tudorache și Constantin Tomescu și părintelui diacon Cristian Filiuţă pentru implicarea în slujirea lui 

Dumnezeu și a oamenilor. Mulţumesc și Coralei Dominus și tinerilor cântăreţi Ionuţ și Vasile.

De asemenea, în 2012 am simţit un real ajutor din partea Consiliului și a Comitetului Parohial, drept 

pentru care ţin să le mulţumesc plenar și îi rog ca și în anul care a început să fi m cu toţii într-o împreună 

lucrare spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Preot Paroh Dinu Pompiliu
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Ne afl ăm la începutul unui an nou și vreau ca primele gânduri să le dedic celor care mi-au fost aproape în anul care 

a trecut și nu numai. Știu și simt că tot ceea ce s-a realizat în biserica noastră este darul lui Dumnezeu, căruia cu toţii Îi 

mulţumim, însă Dumnezeu lucrează în lume prin oameni. Prin oameni pe care îi trimite El când e momentul cel mai 

nimerit, cu darul care să umple golul cel mai mare și cu mângâieri care să aline rănile cele mai dureroase. 

În biserica pe care din mila Lui o păstoresc, există mulţi ctitori și mulţi binefăcători. Dumnezeu le știe inima și gân-

durile fi ecăruia și tot El le scrie numele în Cartea Vieţii. Fiecare are rostul și chemarea lui în susţinerea lucrărilor acestui 

sfânt locaș, fi e ele lucrări de zidire, de pictură, lucrări social-fi lantropice, de misiune ortodoxă, proiecte caritabile și așa mai 

departe. 

Nicio realizare din cele prezentate în numărul din decembrie al Buletinului Parohial nu ar fi  fost desăvârșită fără 

suportul acestor oameni prin care a lucrat Dumnezeu.

Am să îi pomenesc aici numai pe câţiva dintre ei, căci mulţi mi-au cerut insistent să le păstrez anonimatul. Este 

vorba în primul rând despre domnul primar general Sorin Oprescu, domnul Radu Negrei, doamna Rodica Nimara 

și domnul primar Cristian Popescu Piedone, care au sprijinit atât Așezămintele Sociale, cât și pictura bisericii. Apoi, 

mulţumiri speciale domnului Dumitru Bârleanu, director general al companiei Bisrecon, doamnei Ruxandra Roman, 

director de marketing al companiei Alka, domnului Aurelian Corduneanu, director general al companiei Global Plast, 

domnului Cristian Dărmănescu, director general al companiei Alfredo Foods, doamnei Daniela Geantă și domnului 

Brăduţ Costea, reprezentanţi ai companiei Unilever, doamnei Gabriela Creţu, din partea SAB Miller, doamnei Claudia 

Fătășan, din partea PepsiCo, domnișoarei Maria Tudose, reprezentant al companiei Omnibrand, doamnei Alexandra 

Olaru, actualmente reprezentând compania McDonald’s, domnului Florin Ciobota de la Bunge, doamnei Alexandra 

Gătej, fost consilier prezidenţial, doamnei Atena și domnului Doru Tașbac de la patiseria Atena.

Din dragostea tuturor celor pomeniţi, precum și a celor care m-au rugat să nu le dau numele, dar și din jertfa dum-

nealor am dus mai departe lucrările bisericii și mai ales am mângâiat multe sufl ete întristate. De aceea se cuvine să mul-

ţumesc tuturor pentru bunurile trimise în parohia noastră, convins fi ind că darul fi ecăruia nu va fi  trecut cu vederea de 

Dumnezeu. El totdeauna se identifi că nu cu bogaţii veacului acestuia, ci cu săracii, cu nevoiașii, cu oropsiţii acestei lumi, 

săraci pe care de multe ori nici măcar nu-i mai luăm în seamă.

Dumnezeu fericește totdeauna pe cei milostivi, iar sfi nţii părinţi ai Bisericii spun că milosteniile trec dincolo de toate 

puterile îngerești și se duc direct la tronul lui Dumnezeu. Iar milosteniile sunt apreciate în chip deosebit de Dumnezeu, așa 

cum le-a apreciat și pe ale sutașului Corneliu când i-a spus: „Cornelie, milosteniile tale au ajuns până la Cer!”. 

Nu vă puteţi închipui câţi oameni aţi fericit cu darurile dumneavoastră! Ele au trecut prin mâinile noastre, ale 

apostolilor acestui veac, și parcă aveam impresia că nu se mai termină și că Dumnezeu le înmulţește în mâinile noastre.

Așadar, darul făcut de dumneavoastră capătă o altă valenţă. El vine în sprijinul activităţii Bisericii și în diversifi carea 

activităţii ei. Biserica vă rămâne recunoscătoare și vă păstrăm în sufl et și în rugăciunile noastre. Vă dorim dumneavoastră și 

tuturor angajaţilor și familiilor dumneavoastră putere de muncă, dragoste desăvârșită, împliniri, sănătate și bucurii pe măsu-

ra bucuriilor pe care ni le-aţi făcut nouă. Nădăjduim să rămâneţi cu același sufl et mare, deschis spre a face Binele, iar bucuria 

noastră este deplină ori de câte ori vă întâlnim, discret, privirile la slujba de duminică. 

Fie ca anul care a început să vă găsească sănătoși, alături de familie și de cei dragi, iar Dumnezeu să-și reverse din 

plin darurile și binecuvântările Sale asupra dumneavoastră și asupra noastră, a tuturor!

Cu preţuire și sinceritate,

Părintele Dinu

Scrisoare de aleasă mulţumire
închinată ctitorilor, donatorilor şi făcătorilor de bine
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Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena, 
întocmai cu apostolii

Biserica ÎnvieriiBiserica Sfântul Pavel

Există și alte motive ale proclamării anului 2013 ca an 

omagial al acestor mari sfi nţi, și anume evlavia lor „pentru 

apărarea dreptei credinţe și pentru construirea de lăcașuri 

sfi nte la Roma, Constantinopol, Ierusalim și în alte părţi, 

zelul lor pentru educaţia creștină și dărnicia lor în susţinerea 

lucrării social-fi lantropice a Bisericii”. 

Niciun suveran în istorie poate că nu merită mai mult 

titlul de „cel Mare” ca împăratul Constantin, deoarece în 

15 ani el a luat două decizii care au modifi cat viitorul lumii 

civilizate. Prima a fost adoptarea creștinismului drept religie 

ofi cială a Imperiului roman, iar a doua a fost transferul 

capitalei acestui imperiu de la Roma la Constantinopol. 

Aceste două decizii, cu consecinţele pe care le vom vedea 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
a proclamat anul 2013 ca an omagial al 
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, 
întrucât  anul acesta se împlinesc 1700 de 
ani de când Sfântul Constantin cel Mare a 
emis Edictul de la Mediolanul (313), prin care 
au încetat persecuţiile pe motive religioase 
în Imperiul Roman. 

Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325
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Cântând colinde în Biserica Nașterii de la Betleem

Mănăstirea 
Sfânta Ecaterina

Biserica Bunei Vestiri de la 
Nazaret

pe parcurs, i-au conferit lui Constantin dreptul de a concura 

pentru titlul de omul cel mai infl uent din istorie. 

Nu putem cuprinde în doar câteva rânduri viaţa și 

activitatea acestui mare împărat și a mamei sale, Elena, dar 

vom încerca să subliniem pe rând contribuţia lui la dezvoltarea 

vieţii Bisericii și mai ales importanţa hotărârilor Sinodului de 

la Niceea, din anul 325, convocat și prezidat de Constantin, 

cel care s-a numit pe sine „episcop în problemele de dinafara 

Bisericii”. Biruinţa Sinodului I Ecumenic, unde 318 sfi nţi 

părinţi au răspuns ereziei lui Arie, condamnând-o pentru 

totdeauna, s-a datorat acestui mare împărat, Constantin 

cel Mare. Urmele lăsate de el și de mama sa se păstrează cu 

sfi nţenie în patrimoniul cultural al omenirii. Amintim doar 

câteva biserici pe care, împreună cu credincioșii de la biserica 

Șerban Vodă, le-am vizitat și le-am admirat.

Începem cu Sfânta Cruce înălţată în Constantinopol și 

la Roma, cu Biserica Sfântului Mormânt, Biserica Nașterii 

Domnului de la Betleem, Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, 

Biserica Sfânta Ecaterina din Sinai sau Biserica Sfântului 

Pavel, ridicată pe Via Ostiense, locul unde a fost martirizat 

marele apostol. Toate vorbesc despre dragostea lor pentru 

Dumnezeu și pentru Biserica Sa. De aceea hotărârea Sfântului 

Sinod este binevenită, fi ind un bun prilej de a aprofunda 

viaţa, munca și rolul colosal pe care l-au avut în istorie Sfi nţii 

Împăraţi Constantin și mama sa, Elena. 

Înălţarea Sfi ntei Cruci
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Despre semnele sfârşitului
În ultima vreme s-a vorbit mult despre semnele 

sfârșitului lumii, vehiculându-se o serie de idei, păreri și 

învăţături greșite, fi e în presa scrisă, fi e la diverse canale 

TV, cu privire la unele evenimente cosmice care vor avea 

loc și vor marca schimbări radicale pe planetă sau chiar 

distrugerea omenirii (ex.: alinierea planetelor, inversarea 

polilor magnetici ai pământului sau alte catastrofe naturale). 

După învăţătura creștină descoperită de Mântuitorul 

Hristos și propovăduită de Biserică, cosmosul întreg și 

omul au fost creaţi de Dumnezeu din iubire și tot din iubire 

Dumnezeu a trimis pe fi ul Său în lume, nu ca să piardă 

lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El ( Ioan 3, 

15-16). Fiind deci obiect al iubirii dumnezeiești, 

creaţia are înscrisă în ea aspiraţia spre implinirea 

eshatologică, aspiraţie care se atinge în curgerea 

istorică a lumii prin harul lui Hristos și care 

își va arăta chipul desăvârșit atât la sfârșitul 

istoriei, precum și în realitatea de dincolo de 

istorie, „ca un cer nou și un pământ nou în care va 

locui dreptatea” ( Isaia 65,17; II Petru 3, 13). De aceea 

învăţătura Bisericii nu vorbește despre distrugerea lumii și de 

întoarcerea ei în neant, ci de transfi gurarea chipului ei actual 

în chipul cel netrecător al Împărăţiei lui Dumnezeu (Apoc. 

21,1), întru slava nestricăciunii și a vieţii celei veșnice. 

Planul lui Dumnezeu cu lumea nu poate fi  anulat 

de faptul că până la sfârșitul istoriei omul trebuie să lupte 

cu păcatul din lume și cu răul sub diferite forme ale lui, 

întâmpinând necazuri și încercări. Pe acestea le poate birui 

cu puterea lui Hristos, imprimând în structura creaţiei 

lumini ale harului divin în drumul ei spre împlinirea 

eshatologică. Lumea creată, având un început în istorie, va 

avea și un sfârșit care nu trebuie înţeles ca distrugere a ei, 

ci ca o „naștere  din nou” întru desăvârșire. Acest fapt se va 

întâmpla după voia cea atotputernică a lui Dumnezeu, „Care 

a pus vremurile și anii în a Sa stăpânire” (F. Ap. 1,7). Deci nu 

ne este dat nouă să cunoaștem data exactă a sfârșitului și nici 

Dumnezeu nu ne-a descoperit nouă aceasta. Ceea ce știm și 

Dumnezeu ne-a descoperit este că sfârșitul va fi  - fără date 

sau soroace înainte stabilite. Însuși Mântuitorul spune: „cerul 

și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar de 

ziua și ceasul acela  nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici 

Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24, 35-36 ). Pentru acel moment 

al sfârșitului noi trebuie să fi m pregătiţi „căci în ceasul în care 

nu gândiţi, Fiul Omului va veni” (Matei 24, 42-44).

Important de menţionat este faptul că vorbind despre 

sfărșitul lumii și despre semnele sfărșitului acesteia, 

Mântuitorul Iisus Hristos pune aceste evenimente 

care vor avea loc în legătură cu cea de-a doua 

venire a Sa, cu momentul înfricoșatei judecăţi, 

atunci când El va veni întru slava Sa pe norii 

cerului și va sta pe tronul slavei, înconjurat 

de sfi nţii îngeri și va chema la judecată toate 

neamurile pământului, pe cei vii și pe cei morţi, și 

va răsplăti fi ecăruia după faptele lui (vezi Matei cap. 

24-25; Marcu cap.13; Luca cap. 21).

Vorbind ucenicilor Săi despre căderea Ierusalimului și 

că nu va rămâne din zidurile lui „nici piatră pe piatră” (Matei 

24, 1-3), Mântuitorul Hristos s-a referit apoi la semne și 

evenimente deosebite care vor prevesti a doua Sa venire și 

sfârșitul chipului prezent al lumii. Întrebat fi ind de ucenici 

„când vor fi  acestea” și care este semnul venirii Tale și al 

sfârșitului…’’( Matei 24, 3 ), Domnul a amintit un context 

larg de semne care se vor întâmpla în istoria lumii și vor 

pregăti sfârșitul și ziua judecăţii. Nu a precizat  o zi sau o 

dată anume, deși ca Dumnezeu, în preștiinţa Sa, pe toate 

le cunoaște. A atras însă atenţia ucenicilor și nouă celor de 

azi: „vedeţi să nu vă amăgească cineva, căci mulţi vor veni 

în numele Meu zicând că: Eu sunt Hristos, și pe mulţi vor 

amăgi’’ (Matei 24, 4-5).

66666666666
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De asemenea, două evenimente vor marca venirea 

Mântuitorului Hristos la judecată pe norii cerului cu slavă 

și putere multă: puterile cerului se vor clătina și stihiile se 

vor desface, iar creaţia va fi  trecută printr-un foc purifi cator, 

izbăvită de stricăciune, pregătită pentru chipul cel nou al 

împărăţiei lui Dumnezeu (II Petru 3, 7-10), iar prin puterea 

lui Hristos va avea loc învierea cea de obște și schimbarea în 

chip înnoit al celor vii, cum spune Sf. Ap. Pavel în I Tes. 4, 

13-17 și I Cor. 15, 51.

Se cuvine, deci, să fi m mai puţin preocupaţi de date sau 

soroace ale sfârșitului lumii, căci vom greși căutându-le, dar 

cu mai multă luare aminte și grijă să fi m pregătiţi pentru 

ceasul sfârșitului prin viaţă curată, priveghere și ascultare de 

învăţătura Bisericii pe care să o păstrăm și să o apărăm, având 

candela sufl etului aprinsă după pilda fecioarelor înţelepte, 

fi ind lucrători ai dreptăţii și ai faptei milostive, că nu știm 

nici ziua nici ceasul în care va veni Hristos, Dreptul Judecător.

Preot Moraru Eugen

1.  În zilele din urmă se vor ridica prooroci mincinoși și hristoși mincinoși care vor aduce 

învăţături deșarte și minuni înșelătoare, iar mulţi se vor lepăda de învăţătura cea adevărată;

2.  Se vor înmulţi fărădelegile și păcatele și va spori indiferenţa oamenilor faţă de cele sfi nte și vor 

amâna pocăinţa (ca pe vremea lui Noe), iar dragostea multora se va răci (Matei 24, 12);

3.  Mulţi creștini vor fi  prigoniţi, strâmtoraţi și urâţi pentru numele lui Hristos, se vor înmulţi 

răutatea și răzvrătirea între oameni;

4.  Vor fi  războaie, zvonuri despre războaie și neînţelegeri între neamuri și între puterile lumii;

5.  Vor fi  cutremure mari, pe alocuri foamete, boli, necazuri spaimă și nedumeriri din pricina vuietului 

mării și al valurilor (Luca 21, 25). Acestea se vor întâmpla, dar nu va fi  încă sfârșitul ( Luca 21, 9).

6.  Semne mari vor fi  în soare, lună și în stele, ca la moartea Mântuitorului pe Cruce când s-a făcut întuneric 

pe pământ ( Matei 27, 45);

7.  Se va propovădui Evanghelia la toate neamurile spre mântuirea lor, pentru ca toţi să fi e responsabili de 

primirea sau refuzul mesajului evanghelic (Matei 24, 14);

8.  Arătarea lui Antihrist în care va fi  toată puterea Satanei, care va lucra rătăcire și amăgire multă, iar 

„urâciunea pustiirii” - despre care zice Daniil proorocul (cap. 9) va sta în locul cel sfânt. Se va arăta 

„omul nelegiuirii” care va lucra toată taina fărădelegii și va prigoni cu furie Biserica (Matei 24, 15;  II 

Tes. 2, 3-5; I Ioan 2, 18) ;

9.  În acele vremuri vor veni Ilie proorocul  și Enoh (cei ridicaţi cu trupul la cer)  care se vor împotrivi 

prin mărturia lor lucrării și puterii lui Antihrist și slujitorilor acestuia. (Apoc. Cap.11);

10.  Un eveniment cu totul aparte și care va arăta că Dumnezeu nu-și ia înapoi chemarea și 

făgăduinţele date lui Israel va fi  întoarcerea acestuia la credinţă în chip minunat, cum zice Sf. 

Ap. Pavel în Romani, cap.11.

Drept semne şi evenimente ale apropierii 
sfărşitului textele scripturistice ale 
Noului Testament menţionează, 
între altele, următoarele:
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Vocaţia de „bunic”
În lumea noastră, contactele umane și raporturile 

sociale sunt substituite tot mai mult de intervenţii tehnice și 

mecanice.

Raportul bunic-nepot este util amândoura: bunicii dau 

nepoţilor ritmul generaţiilor și le transmit anumite valori 

culturale, precum acelea care consimt conservarea memoriei 

colective. Din partea lor, nepoţii comunică bunicilor bucurie de 

a trăi, dinamism, entuziasm, făcându-i să se simtă importanţi 

nu doar pentru rolul de baby-sitter pe care-l prestează, ci și 

pentru că apreciază lucrurile pe care ei le povestesc, timpul 

pe care li-l dedică lor, secondându-i în jocurile și în fanteziile 

lor infantile.

Bunicii sunt pentru nepoţei o prezenţă vie, o companie 

caldă. Jocurile și televiziunea nu pot să umple anumite goluri 

afective. 

Gerontofobia 
Trăim într-o societate care pe bătrâni îi doar tolerează, 

iar pe tineri îi privilegiază. 

Niciodată de-a lungul istoriei, tinerii n-au benefi ciat 

de atâta consideraţie ca în epoca noastră, în care au devenit 

o categorie privilegiată de mass-media și de lumea politică. 

Publicitatea exaltă tinereţea și frumuseţea ca și când ar fi  

unica monedă de schimb preţioasă. Este exaltată tinereţea 

ca o condiţie mitică de viaţă într-o societate în care domină 

conceptul de prestaţie, de hedonism, de consumism. Se dorește 

totul, și imediat. Răbdarea e considerată un cusur al bătrânilor.

În secolele trecute, 

bătrânul era aproape „divi-

nizat”, foarte respectat, și 

aceasta poate pentru că era 

„rar”, o fericită excepţie. A 

îmbătrâni era foarte difi cil, 

dar foarte prestigios. În soci-

etatea pre-modernă bătrânul 

își pierdea forţa musculară, 

dar rămânea cu experienţa, un „depozit” preţios care era trans-

mis în serile de iarnă când fi gura patriarhului reunea în jurul 

său fi ii, nepoţii și strănepoţii pentru a le destăinui secretele 

trecutului și ale pământului. Graţie sfaturilor cum trebuie în-

grijiţi pomii și cum trebuie să fi e respectate fazele lunii pentru 

însămânţat, sau cum să se îmbutelieze vinul, peste secole s-a 

transmis cultura agricolă.

Actualmente bătrânul nu mai este utilizat ca un „depozit” 

de știinţă agricolă, întrucât pentru a cultiva pământul se 

studiază agronomia și se consultă programele computerizate. 

Actualmente depozitarii experienţei sunt cărţile, 

microfi lmele, memoriile electronice. În actuala societate 

industrială nu mai este nevoie de experienţa trecutului, 

întrucât aceasta devine aproape instantaneu depășită. 

Nu miră pe nimeni deci că astăzi bătrânii nu mai 

au nimic de zis tinerilor, care cred că știu deja totul și vor 

să greșească după cum li se pare loc mai interesant. Pe 

mulţi tineri nu-i mai interesează trecutul, deoarece a lua 

cunoștiinţă de cât de difi cilă a fost cândva viaţa constituie 

un reproș viu la voinţa lor de a vrea „totul, pe loc”.

Dacă mai demult societăţile au fost gerontocratice, 

actualmente cea occidentală este gerontofobică. Bătrânii 

focalizează asupra societăţii groaza îmbătrânirii. Ei sunt 

concretizarea a ceea ce nu se vrea a deveni.

Arta de a îmbătrâni frumos

Astăzi, când bătrâneţea 

este un fenomen de 

masă, nimeni nu 

mai are timp să-l 

asculte pe „moșu”.  

Progresul tehnologic 

l-a privat de valoare
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Cândva, fi ii îi 

onorau pe cei 

bătrâni. Locul din 

capul mesei era 

rezervat bunicului. 

Atunci bătrâneţea 

constituia 

echivalentul 

unui doctorat în 

experienţă de viaţă 

și înţelepciune 

ancestrală

Fascinaţia unei povești, pe viu, este superioară 

celei propuse de orice mijloc mass-media, iar 

copiilor nu le lipsește niciodată curiozitatea de a 

cunoaște cum se petreceau cândva lucrurile. Iar 

bunicii sunt afectuoși și răbdători, nu precum 

părinţii stresaţi de muncă, puţin disponibili și 

având tendinţa de a educa într-o manieră severă, 

pentru a-și proteja liniștea.

În schimb, raportul dintre bunici și nepoţi 

nu este poluat de condiţionări sociale, școlare și 

psihologice, precum cel dintre părinţi și copii. De 

aceea, bunicii, care foarte adesea au fost severi 

cu fi ii, nu mai sunt la fel cu nepoţii. Între ei se 

creează o complicitate bazată pe afecţiune, o 

alianţă solidară împotriva generaţiei de mijloc, în 

special când bătrânii pun mai mult preţ pe iubirea 

nepoţilor decât pe cea a fi ilor. Când copiii sunt 

mai legaţi afectiv de bunici decât de părinţi, se 

manifestă o rivalitate și gelozie între părinţi și 

bunici. Separarea sau divorţul dintre părinţi îi 

privează pe nepoţi de compania multor bunici și 

de șansa de a fi  răsfăţaţi.

Astfel, se putea povesti mult nepoţeilor, 

care știau să asculte. În societatea contemporană, 

fi gura bunicului și-a pierdut harisma. De obicei 

este considerat incapabil să educe potrivit 

principiilor pedagogiei moderne și să pregătească 

nepoţii pentru realitatea dinamică a vieţii.

Din nefericire, în familia mononucleară nepoţii 

nu trăiesc cu bunicii, ci doar merg duminica să-i 

viziteze, luând împreună câte un prânz ocazional. 

Bunicii nu mai apucă să le spună povești. „A fost 

odată ca niciodată” a fost substituit de fi lmele 

video, iar nepoţii, prea ocupaţi pentru a „sorbi” 

programele micului ecran, nu mai comunică cu ei. 

Este necesar să fi e eliminate anumite bariere 

generaţionale și să se repună în valoare statutul de 

„bunic”. Dacă acest raport ar fi  recuperat, ar fi  mai 

puţin aroganţi copiii care știu deja totul, și care 

sunt despoţi ai existenţei adulţilor. Ar fi  mai puţini 

adolescenţi în criză și mai puţini toxico-dependenţi.

Acest lucru trebuie să-l știe însă și acei bunici 

care trăiesc izolaţi egoist și se lamentează 

mai apoi de propria solitudine. Sunt persoane 

hedoniste care nu vor să fi e tulburate de nepoţi, 

dar a căror libertate înseamnă, de fapt, solitudine 

egoistă. (va urma)

Articol scris de pr. lect. dr. Teofi l Tia 

și preluat de pe www.ortodoxia.md

unui doctorat în 

experienţă de viaţă 

și înţelepciune 

ancestrală
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Biblioteca Religioasă 
între desuet şi deziderat

Biblioteca religioasă în școală 

e încă un desiderat, deși este atât de 

necesară. I se poate da fi inţă în două 

feluri: strecurând cartea în biblioteca 

generală sau a claselor, sau formând 

una aparte cu bibliotecar, cu dulap și 

catalog propriu. Eu am încercat-o pe 

clase, părându-mi-se mai potrivită 

să aleg cărţile după vârsta elevilor. 

În cazul acesta e mai greu de făcut 

anumite constatări despre circulaţia 

cărţilor și despre gustul cetitorilor. 

În cazul al doilea, dacă nu dăm peste 

un bibliotecar bun, elevii pot lua cărţi 

neînţelese la vârsta lor și îi vom depărta 

de biblioteca religioasă. 

Pentru început, cred că oricare fel 

aduce foloase ce întrec neajunsurile. 

Prin faptul că am numit-o bibliotecă 

religioasă, n’am înţeles ca în ea să nu 

găsim decât Dogmatici, tratate de 

morală, Apologetici, Enciclopedii 

teologice, Ermineutici, Isagogii și alte 

asemenea nume menite să sperie. Ar 

face-o necitită. Alta e cartea care se cere 

într’o astfel de bibliotecă.

Cartea cu duh religios, creștin, 

cartea care înnobilează, înalţă spre 

idealism, spre cer. Alăturea de Vieţile 

Sfi nţilor, în genul traducerilor lui 

Educaţiune prin religie - 
biblioteca religioasă

La Biblioteca Centrală Universitară din Cluj am dat peste un număr – 5/ 1941 – din Revista Teologică – 
„organ pentru știinţă și viaţă bisericească întemeiat în 1907”, după cum se autodescrie această publicaţie chiar pe 
prima sa pagină. 

Undeva în a doua parte a revistei am găsit un articol care mi-a mângâiat sufl etul, care m-a uimit prin 
cât de actual este încă – deși e scris acum mai bine de șapte decenii – și pe care am să îl redau în întregime, atât 
pentru frumuseţea preocupărilor autorului, cât și pentru măreţia proiectelor ce se pot naște în urma lecturării 
acestui material. 

Preot GHEORGHE MAIOR, Profesor la Școala normală 

„A. Șaguna” din Sibiu
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Sadoveanu și Pătrășcanu, trebuie să 

stea biografi i de oameni cari au fost 

caractere impunătoare, de savanţi cari 

au înţeles și au știut a aprecia rolul și 

însemnătatea religiei și a unei vieţi 

morale, învăţaţi cari au nimerit adeseori 

un cuvânt potrivit în cele religioase și 

au avut atitudini mai grăitoare decât 

ale multor slujitori ai cuvântului 

Domnului; apoi poesii, nuvele, romane, 

piese de teatru, note de călătorie, 

însemnări și descrieri de opere și 

monumente artistice religioase, colecţii 

de reproduceri după asemenea opere, 

colecţii de istorioare morale. Cu un 

cuvânt, tot ce se citește cu drag de elevii 

de școală secundară, dar alese potrivit 

duhului și scopului urmărit de noi.

Prin 1925 strecurasem în 

bibliotecile de clasă ale școalei noastre 

o mulţime de cărticele de acest gen. 

Anul următor am fost detașat director 

și profesor de seminar. Când m’am 

reîntors la catedră, după desfi inţarea 

seminarului, toate cărticelele cu 

cuprins religios-moral cari erau frumos 

lucrate sau prelucrate, au dispărut de 

prin biblioteci - Discut cazul și cu unii 

învăţători de la ţară, despre cari știam 

că n’au încuiat și nici n’au pierdut cheia 

de la bibliotecă, ci lucrează cu ea în sat, 

și mi-au spus că au păţit la fel cu ţăranii. 

Cartea religioasă, în formă literară (nu 

ca tratate pedante), trece din mână 

în mână și face ocolul satului până se 

pierde. Procurând iarăș examplarele 

pierdute, în scurtă vreme au dispărut 

din nou fără a le mai putea da de urmă. 

Care e concluzia? Cartea aceasta place 

și trebue să le-o punem la îndemână.

Unele nuvele și istorioare din 

literatura noastră, apoi cele ale lui 

Tolstoi, de Roy, Sienkiewicz ș. a. se 

întipăresc în sufl etele elevilor cu atâta 

putere, încât anii, cu tot învălmășagul 

lor, nu le-o mai pot șterge și rămân să-i 

îndemne și să-i laude când făptuiesc 

binele și să-i mustre când greșesc!

„Ca‘n basme-i a cuvântului pu-

tere”, când e spus frumos și ales 

cu grijă.

Ne-ar trebui un catalog despre 

tot ce s’a scris în lume în genul acesta. 

Cine dintre cei ce au norocul să fi e 

Prin bibliotecă religioasă, nu se înţelege o colecţie 
de dogmatici, tratate de morală, enciclopedii 
teologice, ermineutici și alte asemenea nume 
menite să sperie, ci o biblioteca formată din cărţi 
cu duh religios, creștin, căţi care înnobilează și 
înalţă spre idealism și spre cer.
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în orașele cele mari și cu biblioteci 

însemnate, își va lua vreodată asupra 

sa osteneala aceasta? Speram și eu 

să pot face un început, șezând mai 

îndelungat la București. Acum nu mai 

pot nădăjdui, împrejurările și oamenii 

mi-au fost potrivnici. Va rândui poate 

Dumnezeu sarcina aceasta altuia mai 

norocos ca mine.

La tot cazul, biblioteca religioasă 

trebue încercată, trebue realizată 

măcar în cadre modeste. Și dacă 

direcţiunile și comitetele școlare nu-i 

înţeleg importanţa și nu-i acordă 

sprijinul moral și material, profesorul 

de religie să încerce să se ajute altfel. 

Va recurge la modestul obol al 

elevului. Va determina o înţelegere 

între toţi de a contribui cu o taxă 

anuală, fondul acesta iniţial urmând 

să-l augmenteze cu pedepsele ce ar 

rezulta prin un leu pus pe înjurătură, 

pe fi ecare caz de mânie, de rostire de 

vorbe murdare, de fi ecare batjocorire 

a aproapelui, de lene, pedepse dictate 

de elevi, nu de profesor. S’ar ajunge 

un scop dublu. Și-ar face elevii înșiși 

educaţie, desvoltându-și simţul de 

control reciproc și de autocritică, și 

s’ar realiza biblioteca. Încet, dar s’ar 

realiza! Începutul e greu; restul vine de 

la sine, dacă se stăruie!

Minunat, nu-i așa? Am propus deja părinţilor bisericii iniţierea unui proiect pentru înfi riparea unei 
biblioteci religioase – să începem mai întâi în cadrul parohiei noastre și apoi să extindem fondul de carte 
religioasă în toate cele 4 școli din comunitatea noastră, precum și în liceul Energetic, afl at în parohia Șerban 
Vodă. Părinţii au acceptat cu bucurie iniţiativa și au promis să o sprijine din toate puterile. Pentru aceasta este 
nevoie de doi voluntari care să se ocupe de întocmirea listelor cu necesarul de titluri, iar după ce lista este aprobată 
de părinţii bisericii, să începem o campanie puternică pentru strângerea respectivelor titluri. 

Dacă vă place proiectul, părintele Dinu vă așteaptă cu idei și propuneri, precum și cu solicitări de 
voluntariat. Știu că printre atâtea probleme majore care macină societatea de astăzi gestul nostru e unul 
minuscul, precum o picătură de apă într-un ocean. Dar nu uitaţi că fără această picătură, oceanul ar fi , totuși, 
mai mic. 

Nectarie Pavel

Unele nuvele și 
istorioare din literatură 
se întipăresc în sufl etele 
elevilor cu atâta 
putere, încât anii, 
cu tot învălmășagul 
lor, nu mai pot șterge 
amprenta acestor 
lecturi și astfel ele 
rămân, pe scara de 
valori a elevilor, repere 
care să-i îndemne, 
să-i laude sau să-i 
mustre pe tot parcursul 
vieţii lor!
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ristos ridică la cer natura umană și o așază de-a 

dreapta lui Dumnezeu. Omul nu mai este su-

pus terorii de a fi  în preajma lui Dumnezeu, el 

nu mai este îngrozit de tunetele și fulgerele unor zei ce 

vor doar adorare. Dumnezeul creștin nu dorește teama 

sau adorarea omului. El nu dorește sclavi înfricoșaţi de 

grandoarea Lui sau slugi care se tem de puterea Lui. 

Dumnezeu este Dumnezeul iubirii Care vrea să intre în 

comuniune cu omul, Care vrea un dialog plin de iubire cu 

cel pe care l-a înveșmântat în mantia dumnezeirii.

În aceste condiţii, omul stă în Biserică în picioare. 

În casa lui Dumnezeu omul pășeș-

te cu dreptul de fi u. Natura de 

supunere faţă de Tatăl este 

una demnă, plină de mă-

reţie. Omul nu este în 

slugărnicie în casa 

Domnului. Atunci 

când Îl slăvește, Îi 

mulţumește sau se 

roagă Lui, cea mai 

potrivită poziţie pe 

care o poate adop-

ta omul este cea în 

picioare.

De aceea, în 

bisericile ortodoxe 

nu prea sunt scaune. 

Creștinul participă la 

rugăciune în picioare. 

În anumite momente, 

el îngenunchează sau 

se așază în strană, în 

funcţie de momentul 

slujbei. Iar stranele 

sunt în așa fel con-

struite, cu braţele de 

sprijin înalte, pentru 

a favoriza și celui 

bolnav sau în nepu-

tinţe poziţia verticală 

cerută de prezenţa în Biserică.

La Sfânta Liturghie, rugăciunea prin excelenţă 

a Bisericii, se participă în principal în poziţie verticală. 

Astfel, credinciosul se prezintă ca o persoană capabilă 

și demnă de a lua parte la ospăţul divin, la comuniu-

nea dumnezeiască. În momentele de început, când sunt 

cântări din psalmi sau citiri din Apostol, creștinul poate 

ședea în strană pentru a se concentra mai bine la cele 

citite. Însă când preotul sau diaconul citește Evanghelia, 

creștinul revine la poziţia verticală a continuei creșteri 

duhovnicești. Cu excepţia pogorârii Sfântului Duh pes-

te Cinstitele Daruri, atunci când îngenunchează ca mo-

ment de cerere intensă, credinciosul trebuie să-și păstreze 

verticalitatea demnităţii sale dăruite de Hristos.

În anumite momente precizate de preot sau diacon, 

creștinul își pleacă capul în dăruire a minţii și a voin-

ţei spre împlinirea voii divine. În același timp, mintea se 

apropie de inimă pentru ca întreaga persoană, cuget și 

simţire să se pună în voia Tatălui.

Cu câteva excepţii, în biserică nu prea se stă în ge-

nunchi. Îngenuncherea se face în momente de rugăciu-

ne de cerere intensă sau de pocăinţă profundă. 

Participarea la slujbă presupune o pozi-

ţie de acţiune, potenţial dinamică. 

Mai mult, sunt cazuri în care 

spaţiul sau împrejurările fac 

anevoioasă îngenunche-

rea sau aceasta îi deran-

jează pe cei din jur. De 

aceea, îngenuncherea se 

face mai ales la „chilie”, 

în intimitatea rugăciunii 

de acasă, acolo unde cre-

dinciosul își poate plânge 

păcatele, unde își asumă 

căderile în noapte pentru 

a se ridica iarăși spre o 

nouă zi a bucuriei de via-

ţă în Hristos. Acestea 

își au izvorul în icoana 

Învierii, în care Hristos 

se gârbovește pentru a 

ridica neamul omenesc 

îngenuncheat de păcat, 

simbolizat prin persoa-

na lui Adam.

Trebuie menţionat 

faptul că îngenunche-

rea se face spre înălţare. 

Uitând de acest lucru, 

unii s-au înecat în dez-

nădejdea pricinuită de propriile păcate, uitând de ridi-

carea adusă de Hristos. Pietistul își poate uita preţuirea 

mare în faţa lui Dumnezeu, rămânând îngenuncheat de 

propria neputinţă de a se ridica din păcat sau secerat de 

o tristeţe izvorâtă din perfecţionism, dar străină de ade-

vărata pocăinţă care înalţă. Iubirea lui Dumnezeu repre-

zintă pentru persoane demne și iubitoare imagini ce-L 

oglindesc pe Hristos. 

Material scris de Alexandru Ulea 

și preluat din Ziarul Lumina

De ce în biserică 
stăm în picioare
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Încă din cele mai vechi timpuri clopotele sunt parte inte-

grantă  a cultului creștin. Ele dau timpului o măsură liturgică, 

umplându-l astfel de sens.

În Biserica Ortodoxă bătutul clopotelor este o practică 

străveche.  Prin aceasta se urmărea atât chemarea credincio-

șilor la slujbe, cât și anunţarea acestora la vreme de necaz sau 

primejdie. Pe vechile clopote creștine întâlnim inscripţionată 

misiunea lor de ocrotire, mântuire și vestire. Pe exteriorul lor 

apar cuvinte cum ar fi : „Pe vii îi chem, pe morţi îi plâng, ful-

gerele frâng.” sau: „Laud pe Dumnezeu cel adevărat, chem 

mulţimea, adun clerul, îi plâng pe morţi, alung fulgerele, în-

frumuseţez sărbătorile. „Clopotele sunt adesea decorate cu 

motive vegetale, geometrice, scene și inscripţii.

La începuturile creștinismului, în perioada persecu-

ţiilor, semnalul de adunare la rugăciune  în catacombe-

le romane era dat prin baterea unui clopot. Mai târ-

ziu clopotele au intrat în întrebuinţarea  liturgică a 

Bisericii Ortodoxe, întâi în Apus, apoi în Răsărit. 

În Apus ele au fost introduse prin secolul al VI-lea, 

pe când în Răsărit clopotele apar abia prin secolul 

al IX-lea.

Paulin de Nola din Campania (353-431) 

este considerat, după tradiţie, inventatorul 

clopotului, fi ind cel care a introdus clopo-

tul în Biserica de Apus ca obiect de cult, la 

sfârșitul secolului al IV-lea. De numele său se leagă și denu-

mirea apuseană de „campane” dată clopotelor. Se spune că 

Paulin de Nola ar fi  avut un vis în care a văzut un câmp de 

fl ori de unde venea un sunet plăcut. Când s-a trezit, a ordonat 

turnarea  unor clopote, cu formă de cupă de fl oare (narcisă). 

Dar prima menţiune documentară despre introducerea clo-

potului în cultul creștin apare mai târziu, în secolul al VII-lea, 

iar cel care reusește să dea importanţă clopotului în viaţa de 

cult este Papa Savinian, succesor al  Sfântului Grigorie  cel 

Mare – Dialogul. În Biserica de Răsărit primele două clopote 

apar în anul 852. Ele au fost trimise în dar împăratului bizan-

tin Mihail al III-lea (842-867), de către Ursus Patricianus, 

doge al Veneţiei. În secolul al XII-lea s-a desăvârșit generali-

zarea clopotelor în Răsărit. 

În Rusia clopotele au apărut aproape simultan 

cu încreștinarea acestui popor de către Sfântul 

Vladimir (anul 988). În secolul al XV-lea apar deja 

fabrici specializate în turnarea clopotelor, unde 

se realizau clopote de proporţii enorme.  Astăzi 

cel mai mare clopot din lume  este conside-

rat  „Clopotul Împărăteasa”. El se afl ă pe un 

piedestal la baza turnului clopotniţei Ivan 

cel Mare din Moscova. Acest clopot im-

presionază  nu doar din punct de vedere al 

dimensiunilor (diametrul de 6,60 metri) și 

ROLUL CLOPOTELOR 
ÎN VIAŢA BISERICII



15

greutăţii (aproximativ 218 tone), ci și datorită artei cu care 

a fost realizat.

În România cel mai vechi clopot datează din secolul al 

XIV-lea și se găsește la Mănăstirea Cotmeana din judeţul 

Argeș, ctitoria lui Mircea cel Bătrân (1388). Clopotul a fost 

dăruit mănăstirii de către jupânul Dragomir, în anul 1385.

Pentru adăpostirea clopotelor s-au zidit clopotniţe. 

Acestea sunt construcţii în formă de turn, fi e separate de bise-

rică, fi e în unul din turnurile sau turlele bisericii. La noi în ţară 

majoritatea bisericilor au clopotniţele separate de biserică.

În viaţa Bisericii clopotul este considerat un obiect de 

cult foarte important. De aceea el se sfi nţeste în cadrul unei 

slujbe  speciale. În rugăciunile din „Canon pentru binecuvân-

tarea clopotelor”, este scris: „Toţi cei care pot auzi glasul lor 

în zi și în noapte să se împărtășească de sfi nţenia sfi nţilor.”

Clopotele se bat la diverse momente din timpul unei zile 

liturgice, fi e în combinaţie cu toaca și de regulă după baterea 

acesteia, fi e singure. Bătutul clopotelor se face, ca și toaca, la 

începutul slujbelor importante și la unele momente de seamă 

din cadrul acestora, la slujba de seară, de dimineaţă, la înce-

putul Sfi ntei Liturghii. 

Clopotele se mai întrebuinţează și pentru a marca anu-

mite evenimente sau întâmplări din  viaţa credincioșilor: la 

adormirea în Domnul a unui creștin, în caz de incendii, răz-

boaie sau alte evenimente deosebite.

Sunetul clopotului în zi de sărbătoare este ceva so-

lemn, infl uenţează sufl etele, trezindu-le din somnul spiritual. 

Credincioșii care Îl caută pe Dumnezeu nu rămân insensibili 

la sunetul lui. Inimile lor se umplu de pace și lumină, de ve-

selie și bună dispoziţie. Ei știu că prin „glasul clopotului” îi 

cheamă Însuși Dumnezeu!

Teolog, Magdalena Pencea

Publicăm acest articol documentat al doamnei Magdalena Pencea cu gândul la viitoarele clopotele care vor fi  puse în turnul 

clopotniţă, afl at în construcţie. Despre necesitatea acestor clopote vom vorbi într-un număr viitor al Buletinului Parohial. Gândim 

ca sunetul lor să ajungă până la marginea parohiei noastre și să cheme la rugăciune și cele mai împietrite inimi. (Părintele Dinu)

Tezaurul bisericii
Inaugurăm în acest număr 
al Buletinului Parohial rubrica 
„Tezaurul bisericii” 
în care vom prezenta, pe rând, 
obiectele mai vechi şi mai noi 
care au intrat în patrimoniul 
parohiei noastre. În această lună 
vă prezentăm Sfântul Chivot, 
în care de-a lungul anului se 
păstrează sfânta împărtăşanie 
pentru bolnavi.
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Valentine’s Day – 

Zilele de sărbătoare sunt zilele în 

care oamenii cinstesc ceea ce pentru ei 

este sfânt și preţios. Sărbătorile sunt: de 

familie, naţionale, religioase. Ele evo-

că trecutul familiei, al neamului și is-

toria relaţiei dintre Dumnezeu și om. 

Sărbătorile refl ectă cultura naţională; 

sărbătoarea reprezintă fi rul care leagă 

generaţiile unui neam. Sărbătorile tra-

diţionale sunt zâmbetul unui popor. 

La noi, la români, s-au strecurat, de-a 

lungul timpului, printre sărbătorile 

cunoscute, și unele pseudo-sărbători. 

Duminica, ziua Domnului, este tot mai 

absorbită de dinamicile productive și 

comerciale; 25 Decembrie a devenit 

deja, în mod convenţional, „ziua lui Moș 

Crăciun”; Paștele a devenit „Sărbătoarea 

Primăverii”, iar Sărbătoarea Tuturor 

Sfi nţilor este constrânsă să poarte măști 

de Halloween.

O astfel de sărbătoare importată 

în România, cu toată recuzita de rigoa-

re, o reprezintă ziua de 14 februarie sau 

Valentine’s Day, sărbătoarea îndrăgosti-

ţilor. Deși românii au afl at de existenţa ei 

de puţină vreme, iar mulţi încă mai învaţă 

să-i pronunţe denumirea corect, totuși ea 

a devenit foarte populară, stârnind mai 

multă vervă și pregătiri decât sărbătorile 

deja împământenite, cum sunt Crăciunul 

și Paștele. 

Pe 14 februarie toţi îndrăgostiţii 

își trimit și primesc scrisori, mesaje, de-

claraţii de dragoste însoţite, bineînţeles, 

și de cadouri. Ziua este sărbătorită în 

special de tineri, adulţi, chiar și de copii. 

Susţinătorii acestei sărbători au procla-

mat-o ca fi ind „ziua dragostei libere” – 

free love.

Cu această ocazie avem 

parte de căsătorii de pro-

bă, căsătorii în tramvai, 

în metrou, în parc sau în 

școli; dezmăţ public, imo-

ralitate; declaraţii de dra-

goste, programe speciale 

la TV și radio, felicitări, 

concursuri, premii; ziua 

îndrăgostiţilor, alegerea 

unui partener, chefuri 

monstruoase în staţiuni 

turistice... La toate aces-

tea se reduce sărbătoarea 

sfântului Valentin sau 

Valentine’s Day din ziua 

de 14 februarie. 

În iureșul co-

mercial dezvoltat în 

jurul acestei sărbă-

tori puţini ar putea 

spune cine a fost 

Sfântul Valentin și 

cum s-a ajuns ca el 

să devină patronul 

îndrăgostiţilor. 

Sursa cea mai bogată în informa-

ţii este, cu siguranţă, internetul. De aici 

afl ăm că Sfântul Valentin a trăit în se-

colul II-III, în perioada împăratului 

Claudius al II-lea, care la un moment 

dat a văzut că soldaţii necăsătoriţi sunt 

mai buni, mai detașaţi de problemele ca-

sei decât cei cu familie, care se gândeau 

și la problemele căsniciei, ale copiilor, 

ale soţiilor. El a dat un decret prin care 

interzicea ofi cierea căsătoriilor soldaţi-

lor romani, tocmai pentru a-și rezerva o 

forţă militară detașată de această proble-

mă. Mucenicul Valentin a desconsiderat 

decretul, continuând să-i căsătorească pe 

creștinii care urmau să fi e înrolaţi pen-

tru a lupta în legiunile romane. Pentru 

aceasta a fost aruncat în temniţă, unde a 

vindecat pe fi ica temnicerului, de care se 

pare că a fost îndrăgostit. Fiind condam-

nat la moarte, în drum spre locul execu-

ţiei i-a scris iubitei sale o scrisoare pe care 

a semnat-o „Al tău Valentin”. De aici și 

obiceiul de a trimite în această zi mesaje 

de dragoste. 

Dacă analizăm cu atenţie calenda-

rul Bisericii Ortodoxe, dar și al Bisericii 

Catolice, nu vom găsi niciun sfânt 

Valentin pomenit pe 14 februarie. În 

Calendarul Ortodox, pe parcursul unui 

mai degrabă o sărbătoare 
a desfrâului sau a dragostei 
pentru păcat

eșulu cco-o

voltat în 

i i sărbrbă-ă-

arar ppututeae  

a ffost 

entinin și

nns ca eel

paatronnulu  
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an, găsim următorii sfi nţi cu numele 

Valentin sau Valentina: Sfântul Ierarh 

Mucenic Valentin, prăznuit pe 30 iu-

lie, Sfi nţii Mucenici Marcu, Sotirih 

și Valentin - 24 octombrie, Sfânta 

Muceniţă Valentina - 10 februarie, 

Sfântul Mucenic Valentin - 24 aprilie, 

Sfântul Valentin Preotul - 06 iulie, Sfânta 

Muceniţă Valentina - 18 iulie. 

Curios lucru este că doar anul mar-

tiriului Sfântul Ierarh Mucenic Valentin, 

prăznuit pe 30 iulie, este identic cu cel al 

„Sf. Valentin din internet”. 

Iată pe scurt și viaţa Sfântului 

Ierarh Valentin: 

Sfântul Valentin s-a născut în anul 

175, la Interamna (Terni de astăzi, în re-

giunea Umbria din Italia). A fost hiro-

tonit preot de către Sfântul Felician de 

Foligno și Episcop de Interamna de către 

Papa Victor I, în anul 197. 

Remarcabil propovăduitor al 

Evangheliei, făcător de minuni și vin-

decător, a fost foarte iubit de către cre-

dincioșii săi. Sfântul Valentin a fost 

arestat, torturat și decapitat la Roma, 

la vârsta de aproape o sută de ani, din 

ordinul prefectului Placid Furius, în 

timpul persecuţiilor împăratului Marc 

Aureliu, în anul 273. Părticele din moaș-

tele Sfântului Mucenic Valentin se gă-

sesc la Biserica Delea-Nouă Calist din 

București. Sfi ntele Moaște au fost primi-

te în dar de la Episcopia din Terni, Italia, 

în anul 2005. 

Nimic din viaţa acestui sfânt ierarh 

mucenic nu se aseamănă cu versiunea 

iniţiatorilor sărbătorii. Nu găsim în via-

ţa sa nici cununii tainice, nici declaraţii 

de dragoste. Este de-a dreptul dureros și 

jignitor pentru noi creștinii cum aceas-

tă sărbătoare a desfrâului este pusă în 

corelaţie cu un mare sfânt mucenic al 

Bisericii primare. 

Așa cum arată ea astăzi, Valentine’s 

Day nu e Ziua Îndrăgostiţilor, ci a des-

frâului și a jocului „de-a căsătoria”. 

„Sfântul Valentin” este o sărbătoare arti-

fi cială, care a devenit importantă datorită 

celor care proclamă iubirea cu orice preţ, 

o iubire desacralizată, golită de profunzi-

me. Valentine’s Day este ocazia tristă de 

a observa cât de puţini mai sunt cei care 

se iubesc sincer în ziua de astăzi. Ursuleţi 

cu inimioară, fl ori, bomboane, tort cu 

jeleu de fructe roșii, cină la restaurant, 

lumânări în formă de inimă, relaţii in-

time într-un pat străin în lenjerie roșie, 

cu alt partener în fi ecare an. Acesta este 

Valentine’s Day în anul mântuirii - 2012. 

Nu poate fi  numită sărbătoare creș-

tinească, deoarece majoritatea celor care 

o împlinesc încalcă porunca a 7-a din 

Decalog: „Să nu fi i desfrânat”. Mai mult, 

Însuși Mântuitorul ne învaţă: „Că oricine 

se uita la femeie, poftind-o, a și săvârșit 

adulter cu ea în inima lui”.(Matei 5.28). 

Este frumos să fi i îndrăgostit, dar 

dragostea în ziua de astăzi nu mai este 

percepută ca fi ind un sentiment roman-

tic, gingaș, afectuos, jertfelnic, ci mai ales 

se rezumă la priviri, vorbe, gesturi sedu-

cătoare spre păcat. Cu desăvârșire tutu-

ror acestora li se face o reclamă deose-

bită în mass media românească. Se pare 

că este o diversiune pusă la cale pentru 

a strica moralitatea și tradiţiile creștine 

ale neamului nostru. Cred că nu se cu-

vine a face propagandă acestei sărbători 

pline de petreceri, dezmăţ, beţie și în 

fi nal, desfrânare.

Atunci când iubești nu e nevoie de 

o zi anume din calendar pentru a o ară-

ta. Cel mai frumos cadou pe care și-l fac 

doi oameni care se iubesc sunt copiii pe 

care-i au împreună, indiferent de religia 

lor. Nu avem nevoie de o zi anume ca să 

ne serbăm iubirea. Pentru cei ce se iubesc, 

Ziua Îndrăgostiţilor este în fi ecare zi. 

Diacon drd. Cristian Filiuţă
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•  Iată semnele după care se cunoaște un sufl et raţional 
și virtuos: privirea, mersul, glasul, râsul, ocupaţiile și 
întâlnirile cu oamenii.

•  Omul bun și iubitor de Dumnezeu nu mustră pe oameni 
pentru rele când sunt de faţă; iar în dos nu-i bârfește. Dar 
nici celor ce încearcă să-i grăiască de rău nu le îngăduie.

•  Necazurile vieţii fac să fi e încununaţi de Dumnezeu 
bărbaţii și luptătorii vrednici. 

•  Nu trebuie să urâm pe cei ce au uitat de vieţuirea cea 
bună și plăcută lui Dumnezeu și care nu recunosc dogmele 
drepte și iubite de Dumnezeu. Ci mai vârtos să ne fi e milă 
de ei, ca fi ind slabi în puterea de-a deosebi lucrurile și orbi 
cu inima și înţelegerea.

•  Omul care vieţuiește în evlavie nu îngăduie păcatului să 
i se furișeze în sufl et. Iar lipsind păcatul, nici primejdia, 
nici vătămarea nu sunt în sufl etul acela.

•  Cea mai mare boală a sufl etului, ruina și pierzania 
lui, este să nu cunoască pe Dumnezeu, care a făcut toate 
pentru om și i-a dăruit lui mintea și cuvântul prin care, 
zburând sus, omul se împreună cu Dumnezeu, înţelegând 
și preamărind pe Dumnezeu.

•  Bărbatul viclean iubește lăcomia și nesocotește dreptatea. 
Iar dacă e bătrân nerușinat și fără minte, ca și un putregai, 
nu mai folosește la nimic.

Învăţăturile Sfântului Antonie cel Mare 
despre viaţa morală a oamenilor 
şi despre buna purtare
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Mare este taina și puterea Sfi ntei Cruci! Taina crucii 

este ascunsă de la început în toată zidirea, căci toate se 

cuprind în forma crucii. Până la întruparea Domnului Iisus, 

crucea lucra în lume prin umbre și închipuiri. În Vechiul 

Testament este preînchipuită de braţele încrucișate ale lui 

Iacob, când a binecuvântat pe Efraim și Manase, de șarpele 

din pustie (Numeri 21, 9), de Pomul Cunostinţei binelui și al 

răului, de Arca lui Noe, de lemnele pe care Isaac le-a dus în 

spate pentru jertfa sa (Facere 28, 10) sau de toiagul lui Moise 

cu care a despărţit apele (Iesire 14, 1).

Odată cu Întruparea, cu patimile, cu moartea și Învierea 

Sa, Domnul Iisus ne descoperă pe deplin taina Crucii în 

lucrarea mântuirii noastre, care mântuire înseamnă: „Iubirea 

Tatălui care răstignește, iubirea Fiului răstignită și iubirea 

Duhului Sfânt care triumfă în puterea de neînvins a Crucii.” 

(pr. prof. dr. Constantin Galeriu). Crucea descoperă astfel 

iubirea Treimii în manifestarea ei concretă, în plinătatea și în 

întâlnirea ei decisivă cu păcatul.

Pe Golgota, Iisus Hristos „S-a smerit pe Sine, 

ascultător făcându-se până la moarte, și încă moarte pe 

cruce.” (Filip. 2, 8). Astfel, din cea mai rușinoasă unealtă de 

execuţie, Crucea devine altarul pe care S-a jertfi t Dumnezeul 

întrupat, unealta mântuirii noastre. Jertfa Mântuitorului 

pe cruce restabilește comuniunea între Dumnezeu și om, 

restaurează chipul lui Dumnezeu în omul căzut, biruiește 

moartea și deschide Împărăţia cerurilor.

Dacă în timpul vieţii Sale pământești din Iisus Hristos 

se revărsa o putere care vindeca pe toţi cei care se atingeau 

de El, cum ne spune Sf. Ap. Luca, în capitolul 6, cu atât mai 

mult această putere s-a revărsat peste Sfânta Cruce prin 

sângele curs pe ea din trupul Lui. Acest sânge nevinovat, 

sfânt și dumnezeiesc a sfi nţit Crucea pentru totdeauna.

Viaţa întreagă a creștinului se circumscrie Sfi ntei 

Cruci. Crucea se așează pe biserici, la răscruci de drumuri, 

la monumente, la căpătâiul morţilor, pe steaguri, pe pieptul 

și mitra episcopului, în sălile de judecată și în casele noastre. 

Pe turla bisericii înseamnă scut apărător, pe Sfântul Altar 

înseamnă prezenţa lui Dumnezeu. Pe steaguri simbolizează 

Crucea de pe steagul Sfântului Împărat Constantin. 

Pe pieptul și pe mitra episcopului însemnă biruinţă asupra 

celor necredincioși. Lângă drumuri și la ţarini este semn de 

ajutor și ocrotire, iar călătorilor le dă nădejde. La căpătâiul 

morţilor simbolizează nădejdea Învierii.

Viaţa noastră este o cruce, braţul lung fi ind drumul 

nostru în lume cu toate împlinirile și căderile noastre. Braţul 

scurt care încheie Crucea este degetul lui Dumnezeu care 

trage o dungă de-a curmezișul acestei vieţi, formând astfel 

crucea suferinţelor pe care este dator să o poarte fi ecare 

creștin de-a lungul vieţii sale. Dar nu ne vom putea bucura 

de ajutorul Crucii lui Hristos doar închinându-ne ei, fără 

a suferi și crucea necazurior pământești. Adică să facem ce 

a făcut Domnul. Să unim bucuria cu întristarea, credinţa 

cu fapta bună. Și să nu uităm că întâi trebuie să suferim, să 

răbdăm rănile Crucii și numai la urmă să ne bucurăm de 

odihna și răsplata ei. Hristos Însăși spune: „Cel ce voiește 

să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și 

să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).

Dar, în sfârșit, să amintim acum puţin și despre semnul 

însuși al crucii și despre mărturia pe care o dă creștinul prin 

ea. Se poate spune că semnul crucii concentrează în el esenţa 

credinţei noastre. Odată cu însemnarea semnului Sfi ntei 

Cruci rostim deodată cu el: „În numele Tatălui și al Fiului 

și al Sfantului Duh, Amin!” Negrăită este cinstirea Sfi ntei 

Cruci și în cer și pe pământ, de aceea trebuie să o cinstim ca 

pe cel mai de preţ odor al Bisericii, să ne închinăm cu toată 

evlavia, să facem drept semnul crucii pe feţele noastre, nu 

strâmb și în grabă.

Iată în puţine cuvinte ce este Sfânta Cruce. Dar cine 

va putea spune cât de mare este puterea sa? Acolo unde este 

Sfânta Cruce de faţă este și Hristos, iar unde lipsește Crucea 

lipsește și Însuși Hristos.

Duhovnicul din Tars

Sfânta Cruce 
infinitul care ne cuprinde
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Important pentru fi ecare creștin 

este nu numai a alege una dintre va-

riante: „a crede” sau „a nu crede”, „a fi  

credincios” sau „a avea credinţa lui”, ci 

de a primi Descoperirea sau Revelaţia 

dumnezeiască. Aceasta este o sumă de 

adevăruri date de Dumnezeu omu-

lui, pentru ca omul să-l cunoască pe 

Dumnezeu, voia și lucrarea Sa, să-L 

cinstească și să-I împlinească voia, și 

astfel să se mântuiască.

Așadar omul ajunge să-l cunoască 

pe Dumnezeu și să se împărtășească de 

El pentru că Dumnezeu revarsă pes-

te oameni marea Sa Iubire, dându-le 

putere și adevăr mântuitor. Dar pen-

tru că nu toţi sunt vrednici de a primi 

Descoperirea direct de la Dumnezeu, 

ea a fost încredinţată unor oameni 

aleși, care vestesc mai departe Revelaţia 

celor doritori a o primi. Și aceasta pen-

tru că cei mai mulţi sunt necuraţi su-

fl etește și trupește ca rod al căderii în 

păcat a protopărinţilor noștri.

Aleșii lui Dumnezeu în aceas-

tă lucrare au fost patriarhii, Moise, 

drepţii și proorocii, care au răspândit 

cuvântul lui Dumnezeu poporului 

evreu. Lumina însăși a fost Hristos, 

Fiul lui Dumnezeu întrupat, care 

S-a făcut cunoscut întregii lumi prin 

Apostolii și Ucenicii Săi, prin care a 

întemeiat Biserica, intrată în istorie la 

Cincizecime.

Dumnezeu este nesfârșit, ne-

material, neschimbător și veșnic, iar 

omul mărginit, trupesc, schimbător și 

trecător, aceste însușiri ale fi rii umane 

punând în mod fi resc o barieră omului 

în primirea Revelaţiei dumnezeiești. 

Cu toate acestea, după învăţătura 

Bisericii, Dumnezeu este fi inţă per-

sonală, care, în virtutea acestui fapt a 

ţinut din cele mai vechi timpuri să dea 

oamenilor Descoperirea Sa „în mul-

te rânduri și în multe clipe odinioa-

ră grăind părinţilor prin prooroci, în 

zilele acestea mai de pe urmă a grăit 

nouă întru Fiul.” (Evr.1,1) Ca izvor al 

vieţii și al iubirii, Dumnezeu Se aplea-

că și Se descoperă continuu oameni-

lor, care sunt „chipul și asemănarea 

lui Dumnezeu” și prin aceasta îndrep-

tăţiţi la cinstea descoperirilor de sus. 

El nu este niciodată prea sus sau prea 

departe, pentru că sălășluiește și în 

inimile noastre. Descoperirea deplină 

a fost dată prin Fiul lui Dumnezeu, 

și ea s-a făcut prin întruparea Sa în 

om. De asemenea, credinciosul poate 

primi Descoperirea dumnezeiască și 

pentru că el însuși este mistuit de do-

rul fi erbinte după Dumnezeu. „În ce 

chip dorește cerbul izvoarele apelor, 

așa Te dorește sufl etul meu pe Tine, 

Dumnezeule. Însetat-a sufl etul meu 

de Dumnezeul cel viu; când voi veni 

și mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?” 

(Ps. 41, 1-2) 

Dumnezeu în nesfârșita Sa în-

ţelegere ușurează oamenilor căile de 

înţelegere a adevărurilor date prin cei 

care s-au făcut vrednici de El prin-

tr-o viaţă aleasă și au primit harul 

Duhului Sfânt. Cu toate acestea, deși 

mintea omenească poate înţelege une-

le dintre cele cuprinse în descoperirea 

dumnezeiască, ea nu poate cuprinde 

toată această Descoperire. Pentru ca 

mintea noastră să înţeleagă întru totul 

Revelaţia de sus ar trebui să cunoaștem 

pe Dumnezeu în fi inţa Sa.

Privită prin izvorul ei, care este 

Dumnezeu, Descoperirea dumne-

zeiască este una singură. Privită prin 

căile prin care ajunge la noi, Revelaţia 

este de două feluri: dată pe calea fi rii, 
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Despre Revelaţia Dumnezeiască sau 

cum se descoperă Dumnezeu din iubire
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deci naturală, și dată pe calea mai presus 

de fi re, deci pe cale supranaturală.

Prin Descoperirea pe calea fi rii, 

numită și Revelaţia naturală, se în-

ţelege comoara de învăţături pe care 

natura și fi rea omenească ni le dezvă-

luie despre existenţa și unele însușiri 

ale lui Dumnezeu. Natura în mijlocul 

căreia trăim ne spune că este Cineva 

care a făcut-o. Ordinea și frumuseţea 

desăvârșită a alcătuirii lumii ne dezvă-

luie lucrarea unui Creator atotputernic, 

prea înţelept și prea iubitor. Întreaga 

fi re ne grăiește despre Dumnezeu, după 

cuvântul Psalmistului: „Cerurile spun 

slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor 

Lui o vestește tăria. Ziua zilei spune 

cuvânt și noaptea nopţii vestește știinţă. 

Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror 

glasuri să nu se audă. În tot pământul 

a ieșit vestirea lor și la marginile lumii 

cuvintele lor.” (Ps. 18, 1-4)

Prin Revelaţia supranaturală în-

ţelegem Descoperirea rânduită și dată 

de Dumnezeu în timpul Vechiului 

Testament prin anumiţi oameni aleși, și 

mai apoi în vremea Noului Testament 

prin Însuși Fiul Său întrupat. Prin 

Descoperirea fi rii ne ridicăm numai la 

adevărul că există Dumnezeu și la câ-

teva dintre însușirile Lui. Descoperirea 

pe calea supranaturală ne face creștini, 

pe când cealaltă, mărginită numai la 

cugetare, ne ţine doar la porţile crești-

nismului. Descoperirea sau Revelaţia 

supranaturală nu poate fi  primită și 

înţeleasă decât prin credinţă. Ea a fost 

dată uneori prin anumite semne minu-

nate, pe care omul le cunoaște prin sim-

ţuri; de pildă arătarea lui Dumnezeu 

către Avraam, sub chipul a trei băr-

baţi, la stejarul lui Mamvri (Fac. 

18, 1-2) sau arătarea Mântuitorului 

după Înviere către ucenicii Săi. (Ioan 

20,19-31) Aceasta este o Descoperire 

din afară. Dar, de cele mai multe ori, 

Descoperirea pe calea supranaturală 

e dată sufl etului omenesc printr-o lu-

minare deosebită, pe care acesta n-ar 

fi  putut-o câștiga numai prin puterea 

cugetării sale. Descoperirea prin sem-

ne minunate, controlate de simţuri și 

prin insufl area Duhului Sfânt are au-

toritate hotărâtoare pentru viaţa reli-

gioasă si pentru mântuire. Numai prin 

această Descoperire omul are cunoaș-

terea celor duhovnicești și poate deveni 

duhovnicesc.

 Revelaţia supranaturală s-a dat de 

la Facere primilor oameni în rai până la 

venirea Mântuitorului, care a încununat 

și a desăvârșit Descoperirea. Aceasta pe-

rioadă se împarte în trei: prima se intin-

de de la facerea primilor oameni până 

la darea Legii Vechiului Testament. Și 

aici afl ăm prima perioadă, de la facerea 

primilor oameni până la căderea în 

păcat, când omul fi ind în rai se bucu-

ra de o Descoperire directă din partea 

lui Dumnezeu, Care-i vorbea personal, 

îl povăţuia și-l conducea direct, învă-

ţându-l despre Sine, despre legătura Sa 

cu omul și rostul acestuia în lume. În 

a doua perioadă a acestei prime părţi îl 

afl ăm pe om după căderea în păcat, când 

acesta  pierde legătura cu Dumnezeu. 

Odată cu darea Legii Vechiului 

Testament începe o altă perioadă a 

Revelaţiei, și cuprinde toate veacu-

rile călăuzite de legea lui Moise și de 

prooroci și se încheie odată cu veni-

rea Mântuitorului. Aceasta parte a 

Descoperirii nu e deplină, ci pregătitoa-

re pentru Descoperirea cea desăvârșită. 

Sfântul Apostol Pavel o numește „călă-

uză către Hristos.” (Gal. 3, 24)

Partea a treia a Descoperirii este 

aceea a plinătăţii harului si adevăru-

lui. (Ioan 1, 17) Ea începe odată cu 

venirea Mântuitorului și se încheie cu 

ultima scriere a Noului Testament. Ne 

afl ăm acum pe treapta cea mai înaltă a 

Revelaţiei dumnezeiești făcute în Însăși 

persoana Mântuitorului Care ne dă de-

plina cunoaștere despre Dumnezeu, ca 

Acela Care este  Fiul lui Dumnezeu. 

(Matei 11, 27; Ioan 17, 6) 

Teolog Maria Buleu
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Mântuitorul Iisus Hristos, în nemăsurata Sa iubire de 
oameni şi întru bunătatea Sa, a dat putere Sfi nţilor Apostoli, 
ca şi fi ecărui sfânt în parte, să săvârşească aceleaşi minuni pe 
care le-a săvârşit El Însuşi, precum citim: „Adevărat, adevărat 
zic vouă: Cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le 
fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc 
la Tatăl. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, 
ca să fi e slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veţi cere ceva în numele 
Meu, Eu voi face” (Ioan 14, 12-13).

Întotdeauna sfi nţii au mijlocit înaintea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea lumii. Toţi sfi nţii sunt mijlocitori, către 
fi ecare sfânt putându-se înălţa rugăciuni stăruitoare. Cu toate 
acestea, fi e pentru îndeletnicirile din timpul vieţii, fi e pentru 
minunile săvârşite, fi e pentru felul în care au pătimit, sfi nţii 
au fost asociaţi cu anumite activităţi sau meserii, devenind, 
astfel, ocrotitori spirituali ale acestora.

Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu lucrurile 
pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt de folos şi spre 
mântuirea sufl etelor. Şi totusi, după cuvântul Sfântului 
Apostol Pavel: „Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi 
felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, 
dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. (...) Că 
unuia i se dă, prin Duhul Sfânt, cuvânt de înţelepciune, iar 
altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinţei. Şi unuia i se 
dă întru acelaşi Duh credinţa, iar altuia, darurile vindecărilor, 
întru acelaşi Duh; unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; 
unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia 
tălmăcirea limbilor. Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi 
Duh, împărţind fi ecăruia deosebit, după cum voieşte” (I 
Corinteni 12, 4-11).

După anumite împrejurări din vieţile lor, ori după voia 
deosebită a lui Dumnezeu, unii dintre sfi nţi ajută celor ce se 
roagă lor pentru un anumit lucru, alţii pentru un alt lucru, 

după darurile primite. Nu există necaz al vieţii, precum nici 
nevoie sufl etească sau trupească, la care să nu răspundă vreun 
sfânt şi pe care să n-o poată mângâia îndată.

Spre exemplu, cei care suferă de patima beţiei pot fi  
lesne ajutaţi de Sfântul Mucenic Bonifatie, care, mai înainte 
de a pătimi pentru Domnul, a suferit de această patimă, iar 
din propria experienţă cunoaşte cât de greu de dezrădăcinat 
este beţia, nefi ind cu putinţă fără ajutorul lui Dumnezeu.

Mai apoi, cei care au suferit sau încă suferă de pe urma 
vrăjilor pot găsi grabnică mângâiere la Sfântul Mucenic 
Ciprian, care, mai înainte de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, 
s-a îndeletnicit cu vrăjitoria şi, drept urmare, cunoaşte din 
propria experienţă toate vicleniile şi puterile diavolilor.

Prin sfi nţii Săi, Dumnezeu a dăruit felurite mângâieri 
şi mijlociri tuturor ţărilor şi popoarelor, Bisericii din orice 
parte a lumii, fi ecărei familii creştine şi, în particular, fi ecărui 
creştin. În timp, marile bresle de meşteşugari şi-au ales câte 
un sfânt ocrotitor, fi ecare oraş, cetate şi ţară a fost aşezată sub 
ocrotirea câte unui sfânt, precum şi fi ecare creştin în parte, 
prin numele primit la Botez sau fi ecare familie în parte, prin 
sfântul pe care şi-l alege ca ocrotitor, în ziua cununiei.

Pentru găsirea unui loc de muncă, precum şi pentru 
izbăvirea din alte necazuri ale vieţii, se poate face rugăciune 
către Sfânta Cuvioasă Xenia din Sankt Petersburg, prăznuită 
în ziua de 24 ianuarie.

În numărul viitor vom prezenta ce sfânt îi ocroteşte pe 
statisticieni, pe contabili, pompieri, arhitecţi şi constructori şi 

multe alte meserii. (va urma)

Articol scris de Teodor Danalache 

şi preluat de pe www.crestinortodox.ro

Ce sfinţi ne ocrotesc 
în viaţa de zi cu zi?

Nu există necaz al vieţii, precum nici nevoie sufl etească 
sau trupească, la care să nu răspundă vreun sfânt și pe 
care să n-o poată mângâia îndată.
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De ce stropim cu apă sfinţită?

Stropirea cu apă sfi nţită 

este foarte des şi în multe ocazii 

folosită de către preot. De fapt, 

apa, ca element fundamental 

al creaţiei, fi indcă se foloseşte 

la spălarea şi curăţirea fi zică a 

trupului uman sau a celorlalte 

corpuri materiale, este asociată 

şi lucrării de curăţire spirituală, 

de spălare a urmelor lăsate 

de păcatele şi fărădelegile 

oamenilor. Apa sfi nţită de 

preot poartă în ea puterea 

curăţitoare şi sfi nţitoare a 

harului dumnezeiesc. Când face 

sfi nţirea apei, preotul se roagă pentru ca „apa aceasta să se 

sfi nţească cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorarea Sfântului 

Duh”, „pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea 

curăţitoare a Treimii celei mai presus de fi re”, „pentru ca să 

fi e tămăduitoare sufl etelor şi trupurilor şi izgonitoare a toată 

puterea cea potrivnică” şi pentru ca prin gustarea şi stropirea 

cu apa sfi nţită să ne trimită Dumnezeu „binecuvântarea Sa, 

care spală intinăciunea patimilor”.

Nu Dumnezeu are nevoie de apă sau de alte elemente 

materiale pentru a-Şi trimite binecuvântarea şi sfi nţenia 

Sa, ci omul are nevoie de ea pentru a primi lucrarea lui 

Dumnezeu. Pentru că este 

trup şi sufl et şi pentru că are 

o constituţie psihosomatică 

omul are nevoie de această 

îngemănare a spiritualului 

cu materialul, are nevoie de 

semne materiale care să indice 

prezenţa şi lucrarea harului 

dumnezeiesc. Din acelaşi motiv 

omul îşi exprimă mulţumirea sa, 

cererea sa, dragostea prin semne 

materiale. Unei persoane pe 

care o iubim nu ne mulţumim 

numai să-i spunem acest lucru, 

ci facem dovada iubirii noastre 

prin daruri, prin semne care poartă încărcătura şi măsura 

iubirii noastre. De aceea Dumnezeu a rânduit ca omul să se 

împărtăşească de harul şi puterea dumnezeiască, de Dumnezeu 

Însuşi prin intermediul unor elemente componente ale lumii 

noastre materiale. Astfel, ne împărtăşim de Trupul şi Sângele 

lui Hristos prin pâinea şi vinul euharistic, primim lucrarea 

harului Sfântului Duh prin gustarea sau stropirea cu apă 

sfi nţită sau prin untdelemn sfi nţit, s.a.m.d.

Articol preluat din lucrarea Casa Creştinului – 

Ghidul practic al creştinului ortodox, Editura Bizantină, 1997

Este luna ianuarie, lună în 
care părinţii bisericii trec din 
nou pragul caselor noastre, 
binecuvântându-ne căminele 
prin stropirea cu busuioc şi cu 
agheazmă. Totodată, este luna 
în care sărbătorim Botezul 
Domnului în apele Iordanului, 
aşa încât câteva cuvinte despre 
apa sfinţită sunt, în aceste 
momente, binevenite.



24

Matei 7, 15: Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe 
dinăuntru sunt lupi răpitori.

Matei 24, 11: Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi.

I Ioan 4, 1: Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi duhurile de sunt de la 
Dumnnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.

I Corinteni 1, 10: Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus 
Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; şi să fiţi cu totul uniţi în 
acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere. 

Galateni 1, 6 – 9: Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi 
prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie, care nu este alta, decât că sunt unii care vă 
tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger 
din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!

II Timotei 4, 2 – 4: Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, 
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare şi învăţătură. Căci va veni 
o vreme când unii nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfete 
auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr 
şi se vor abate către basme.

Texte biblice care avertizează asupra 
şi a celor care încearcă să dezbine 
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Romani 16, 17: Vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli 
împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. 

Tit 3, 9 – 11: 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. 

I Timotei 6, 3 – 5: Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele 
cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de învăţătura cea bună după 
credinţă, acela e un îngâmfat, care nu ştie nimic, suferind de boala discuţiilor şi 
certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene, 
gâlcevile necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care socotesc că 
evlavia este mijloc de câştig. Depărtează-te de unii ca aceştia. 

Filipeni 1, 15 – 16: Unii, e drept, vestesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă. 

Filipeni 2, 3: Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici mărire deşartă, ci cu 
smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuşi. 

II Timotei 3, 5: Vor fi oameni [...] având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar 
tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia. 

II Timotei 3, 14: Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, 
deoarece ştii de la cine le-ai învăţat. 

„profeţilor mincinoşi” 
Biserica lui Hristos
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Contribuţii
Pentru buna desfășurare a activităţii 
bisericii noastre, Consiliul Parohial 
a hotărât pentru anul 2013 
o contribuţie benevolă de 50 de 
lei pentru familie și 25 de lei 
pentru văduvi.

În fi ecare duminică, începând cu orele 

17.00 are loc „Întâlnirea cu tinerii” prilej 

cu care se studiază un anumit capitol din 

Biblie, dinainte ales şi comunicat, se ţin 

cateheze, au loc discuţii pe problemele 

propuse de tineri sau se vizionează fi lme cu 

conţinut religios. 

La anumite intervale de timp tinerii 

organizează acţiuni caritabile, vizitând bolnavi sau 

bătrâni. Tot asftel organizaţi, ei merg şi la mănăstirile din apropierea Capitalei, 

pentru un moment de rugăciune şi de încărcătură spirituală.

O după amiază astfel petrecută nu poate fi  decât un câştig pentru tânărul 

care alege ca pentru câteva ore să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu, să afl e 

răspunsuri la întrebările care-l frământă şi să fi e în preajma altor tineri care 

împărtăşesc aceleaşi valori ca şi el.

Aşadar reînnoim invitaţia noastră ca din luna ianuarie să strângem rândurile, 

să ne întâlnim în fi ecare după amiază de duminică şi să ne petrecem timpul cu 

mult folos pentru sufl etul nostru.

Casetă redacţională

Buletinul Parohial este 

o publicaţie dedicată 

enoriaşilor Parohiei Şerban 

Vodă şi credincioşilor care 

frecventează cu regularitate 

Biserica Adormirii Maicii 

Domnului.  El se distribuie 

gratuit, într-un număr de 

6000 de exemplare.

Orice credincios este invitat 

să participe la realizarea 

acestei publicaţii – fi e prin 

conceperea unor materiale 

editoriale, fi e prin punerea 

la dispoziţia redactorilor a 

unor arhive de fotografi i, 

fi e prin prelucrarea unor 

fotografi i existente, fi e prin 

traduceri din engleză, rusă, 

greacă, etc. 

Orice iniţiativă este 

binevenită şi vă rugăm 

să vă adresaţi, în acest 

sens, părintelui paroh, 

coordonator al Buletinului 

Parohial, fi e direct, la 

Cancelaria Parohială, fi e 

prin e-mail, la adresa: 

prdinu@yahoo.com. Sunt 

binevenite şi apreciate 

toate sugestiile şi criticile 

cititorilor.

La realizarea acestui 

număr au participat: 

preot dr. Dinu Pompiliu, 

preot Moraru Eugen, 

preot Chiriţă Adrian, 

pr. lect. dr. Teofi l Tia, 

diacon Cristian Filiuţă, 

teolog Maria Buleu, 

teolog Magdalena Pencea, 

Nectarie Pavel, 

Alexandru Ulea,

Teodor Danalache.

DTP: Nectarie Pavel

Corector: Elena Stoenescu

Întâlnirea cu tinerii
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Bătea la poarta cerului o rază,

Bătea sfi os şi-ncet ca o streină...

Târziu, un înger a deschis să vază

Şi-a stat uimit de palida lumină.

Era o biată rază scăpărată

Dintr-un adânc de minte omenească,

Ce străbătuse calea-nfricoşată

De la pământ la graniţa cerească.

Părea atât de tristă şi umilă,

Dar totuşi credincioasă şi curată,

Că îngerul a tresărit de milă

Şi-a prins-o blând de mâna tremurată.

Apoi, grăbit a luat-o-n cer cu dânsul

Şi-a dus-o-n sfânta îngerilor horă;

I-a podidit pe toţi, privind-o, plânsul

Şi-au strâns-o-n braţe toţi, ca pe o soră!

Ea le-a zâmbit ştergându-le plânsoarea

Şi s-a rugat apoi de ei fi erbinte

S-o-nfăţoşeze bunului Părinte

Ca să primească binecuvântarea;

„Stăpâne veşnic, dătător de viaţă,

Din ce-ntuneric mă-nalţai la Tine!

Din ce prăpăstii crâncene de gheaţă,

Din ce vârtej de patimi şi ruine!

Cât am luptat cu oarba rătăcire,

Cu nebunia surdă şi păcatul,

Dar n-am putut să samăn o sclipire

În largul nopţii stăpânind de-a latul.

Şi-n van am ars un creier, nendurată,

Ca pe-o feştilă, fără de cruţare,

Învinsă, goală, stinsă, spulberată,

Doar în surghiun găsesc acum scăpare.

BBBBBăBBBăBăBăBBăBăBBBB lllllllllllll lllllll iiii ăăăă

Bătea la poarta cerului ... 

Să pot s-ajung la cerurile-albastre,

Ca dintr-o grea cătuşă ce mă strânge

Am străbătut prin veacuri de dezastre

Şi-abia trecui oceane-ntregi de sânge!”

Cum sta, smerit în faţa strălucirii,

Silită ochii sarbezi să şi-i plece

Sărmana rază - far al omenirii,

Părea o umbră lâncedă şi rece.

„Tu vii aicea singură şi-nvinsă?”

Grăi Cel veşnic, nevăzutul Tată...

„Tu fugi de teamă ca să nu fi i stinsă?

Dar când s-a stins lumin-adevărată?

De te-am trimis în lumile-nvrăjbite

Nu te-am chemat, cu pumnii strâşi şi goi:

Ca pe-un mănunchi de raze împletite

Eu te-aşteptam, s-aduci pe toţi la noi!

Dintr-un biet sâmbur ‘năbuşit în faşă,

Din scăpărarea unei minţi senine

Să fi  crescut o mare uriaşă,

Să porţi pământul însuşi pân’la Mine!

Plângând stingheră şi tremurătoare,

C-ai fost înfrântă vii să-mi dai de ştire?

Nu te primesc săracă şi datoare!

Cui ai lăsat bogata moştenire?”

Mergând apoi spre raza-mbărbătată

I-a sărutat obrajii amândoi:

„Copila mea, fi i binecuvântată,

Ia-ţi deci putere şi te du ‘napoi!

Şi chiar de-ar fi  ca sterpul bulz de tină

Să-l părăsească oştile cereşti,

Tu să rămâi, căci tu eşti doar lumină

Şi nu trăieşti decât când străluceşti!”

Vasile Voiculescu
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