
FOAIA DUMINICALĂ A PAROHIEI „ŞERBAN VODĂ” Anul V Nr. 21 (221) - 24 mai 2015

Sensul teologic-duhovnicesc al cin-
stirii celor 318 Sfinţi Părinţi, care 
s-au adunat în cetatea Niceea la 

chemarea Sfântului Împărat Constantin 
cel Mare, este acela că învăţătura de 
credinţă despre Hristos-Domnul şi despre 
Preasfânta Treime este stabilită, pe teme-
iul Sfintei Scripturi şi al Tradiţiei Apos-
tolice, prin conglăsuirea episcopilor Bise-
ricii din toată lumea. 

Sinodul a fost organizat de Sfântul 
Împărat Constantin cel Mare cu mama sa 
Elena, la cererea Sfinţilor Părinţi de 
atunci, fiind primul împărat creştin din 
lume (306-337). 

Ce este un sinod ecumenic? Este adu-
narea tuturor marilor ierarhi ortodocşi - 
episcopi, mitropoliţi şi patriarhi din toată 
lumea, cu scopul de a discuta unele 
învăţături de credinţă creştină neclare încă, 
şi de a le fixa în legi fixe, neschimbabile, 
numite dogme. De asemenea, un sinod 
ecumenic judecă şi condamnă toate aba-
terile de credinţă, străine de învăţătura 
Sfintei Evanghelii şi a Sfinţilor Părinţi şi 
exclude din Biserică, adică dă anatema, pe 
toţi ereticii care sfâşie unitatea de credinţă 
a Bisericii, simbolizată prin cămaşa de in a 
Domnului, făcută dintr-o sigură bucată, 
cum zice în Sfînta Evanghelie: „Cămaşa 
era fără cusătură, de sus ţesută în întregime” 
(Ioan 19, 23). Prin cuvântul „sinod” înţele-
gem adunare, consiliu; prin cuvântul„erezie” 
înţelegem părerea sau învăţătura particulară 
a cuiva despre Dumnezeu, împotriva învă-
ţăturii adevărate a Bisericii lui Hristos. 

Duminica a şaptea după sărbătoarea 
Sfintelor Paşti, numită şi Duminica 
Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 
este consacrată, aşadar, mărturisirii 
dreptei credinţe şi unităţii Bisericii. 

Dreapta credinţă înseamnă mărturisi-

rea dumnezeirii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Deşi S-a înălţat întru slavă 
la ceruri, totuşi Hristos rămâne pururea 
prezent în Biserica Sa. 

Urmaşii Apostolilor, adică episcopii, 
vor fi sfinţiţi şi întăriţi în întreita lor 
lucrare de Însuşi Mântuitorul Hristos prin 
Duhul Sfânt, Duhul Adevărului şi al 
unităţii sau al comuniunii. 

Prin lucrarea Lui, Sfinţii Părinţi de la 
Niceea au salvat unitatea Bisericii, aflată 
în pericol de dezbinare din pricina ereziei 
preotului Arie din Alexandria. Duhul 
Sfânt a făcut ca tot din Alexandria Egip-
tului să fie şi primul mare apărător al 
Ortodoxiei ecumenice, şi anume Sfântul 

Duminica mărturisirii  
Dreptei creDinţe şi unităţii Bisericii 

Atanasie cel Mare, prin al cărui cuvânt 
inspirat a fost mărturisită deofiinţimea 
Fiului cu cea a Tatălui ceresc, adică dum-
nezeirea lui Iisus Hristos. 

În timpul sinodului, la care a fost de 
faţă şi ereticul Arie cu ai lui, Sfinţii Părinţi 
s-au ostenit mult să întoarcă pe eretici la 
ortodoxie, dar ei n-au vrut să asculte. Ba 
s-a întâmplat că în timpul discuţiilor, 
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 şi Evanghelia 
şi să fie aruncat în temniţă pentru că a 
îndrăznit să lovească. Noaptea însă i s-a 
arătat Mîntuitorul în temniţă şi i-a dat din 
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Duminica a 7-a După paşti
(a Sfinţilor Părinţi de la 

Sinodul I Ecumenic)
Sf. cuv. Simeon cel Din muntele 

minunat

În prima duminică după sărbătoarea Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă a rânduit 
să se facă pomenirea Sfinţilor Părinţi de la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea  

din anul 325. De ce? Mai întâi, pentru că la Sinodul I Ecumenic s-a mărturisit  
de către 318 Sfinţi Părinţi din Biserica Răsăriteană şi Apuseană că Iisus Hristos  
nu este o făptură, nu este un om devenit Dumnezeu, aşa cum greşit susţinea  

ereticul Arie din Alexandria, ci Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat  
din Dumnezeu adevărat, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni. 



Sfat de la bătrânii Athosului

cum să ne rugăm în zarva lumii?

Cu puţin timp înainte de 1980, l-a 
vizitat pe Stareţul Efrem Katu-
nakiotul († 1998) un tânăr jude-

cător stagiar.
„Pentru ce ai venit, fiule?” l-a întrebat 

Stareţul fixându-l pe tânăr cu privirea lui 
pătrunzătoare.

„Am probleme, Părinte, diferite pro-
bleme.”

Să ne mărturisim  
şi să ne împărtăşim cât mai des
– Cât de des te mărturiseşti?
– Părinte, răspunse şovăielnic tânărul, 

nu mă mărturisesc.
– Ei, atunci, este firesc să apară pro-

bleme.
– Dar nu am ce să mărturisesc!
– Îţi voi spune eu ce să mărturiseşti. 

Dar apoi vei merge la duhovnic? Ai văzut 
trecând pe drum o fată şi ai gândit ceva 
rău. Ce spui de aceasta?

– Bine, Părinte, voi merge să mă 
mărturisesc. Apoi a plecat, iar după câ-
teva luni a venit din nou.

– Bine ai venit, Eftimie! Aşadar, te-ai 
mărturisit?

– Da, Părinte.
– Ţi-a dat duhovnicul dezlegare să te 

împărtăşeşti?
– Mi-a spus să mă împărtăşesc o dată 

la cincisprezece zile.
– E bine, a spus Stareţul mulţumit. 

Apoi ne spunea: „Mi-am dat seama că nu 
avea probleme mari”. Însă tânărul a 
continuat convorbirea, spunându-şi neca-
zul său, şi anume că nu are timp să se 
roage din pricina serviciului, care îi 
răpeşte chiar şi orele libere. Atunci 
Stareţul zâmbind i-a spus:

– Îţi voi arăta eu cum să te rogi, iar tu 
să-mi spui dacă poţi sau nu.

Apoi Părintele Efrem şi-a lăsat alături  
rucodelia, s-a ridicat în picioare şi 
apropiindu-se de chiuvetă a spus:

– Este dimineaţă şi te-ai trezit din 

somn. După aceasta Stareţul a dat drumul 
la apă şi cu mişcări simple a început să-şi 
spele mâinile şi faţa, repetând cu o voce 
dulce şi rugătoare: „Doamne Iisuse Hris-
toase, miluieşte-mă”.

Apoi s-a şters cu prosopul, continuând 
rugăciunea şi cu chipul său luminos, s-a 
întors către tânăr, întrebându-l:

– Aceasta poţi să o faci?
– Ei, Părinte, cum să nu pot, a mărturisit 

acela dezarmat.
Să avem neîncetat gândul  
îndreptat spre Dumnezeu

– Însă fii atent, a continuat Stareţul. Să 
o faci în fiecare zi, iar nu o zi da şi una 
nu, căci Sfântul Isaac Sirul spune: „E o 
mare putere în mica faptă bună, ce stăruie 
mereu”.

– Şi încă ceva, a adăugat Stareţul, după 
ce s-a aşezat pe scaun şi se pregătea să-şi 
continue rucodelia. În sala de procese, 
unde eşti judecător, se află vreo icoană a 
Mântuitorului Hristos sau a Maicii 
Domnului?

– Da, se află.
–Aşadar, înainte de începerea pro-

cesului să te întorci către icoană şi să 
spui: „Hristoase al meu, luminează-mă 
să nu nedreptăţesc pe nici unul dintre 
aceşti oameni”. Poţi să faci şi aceasta?

– Da, Părinte, pot să o fac.
– Eftimie, nu trebuie să devii judecător 

plin ca să te poţi ruga lui Dumnezeu, i-a 
spus Stareţul zâmbind.

De la sine va căuta apoi omul  
să se roage mai mult

Dar şi altora care spuneau că nu au 
timp de rugăciune din pricina greutăţilor 
familiale şi a multelor ocupaţii, le spunea 
în mod repetat: „Dacă eu în liniştea Ka-
tunakiei spun o sută de rugăciuni pe zi, 
iar voi în zarva oraşului şi a îndatoririlor 
pe care le aveţi la serviciu şi în familie 
spuneţi trei rugăciuni, suntem egali”.

L-am întrebat apoi dacă nu cumva 

nou Evanghelia în mâini, iar Maica 
Domnului i-a pus omoforul pe piept. 
Dimineaţă, auzind împăratul acestea, l-a 
adus pe Sfîntul Nicolae iarăşi la sinod şi 
îşi cereau iertare toţi de la el, văzând 
râvna şi răbdarea lui pentru credinţă. 

La fel şi Sfântul Ierarh Spiridon, 
căutând să lămurească pe Arie despre 
taina Preasfintei Treimi şi cum că toate 
cele trei persoane sunt de o fiinţă şi de 
aceeaşi cinste, a luat o cărămidă arsă şi, 
făcând semnul sfintei cruci, când a strâns 
cărămida, focul care a ars-o s-a ridicat în 
sus, apa a curs pe pămînt şi lutul a rămas 
în mâna lui. Cărămida era simbolul 
Preasfintei Treimi. Focul închipuia pe 

acest număr de rugăciuni este prea mic, 
chiar şi pentru mireni. Iar Stareţul ne-a 
răspuns: dacă omul se obişnuieşte să 
spună zilnic rugăciunea, chiar şi de câ-
teva ori, dar în fiecare zi, încet-încet 
inima lui începe să se îndulcească şi va 
aştepta cu nerăbdare să vină acea clipă 
dedicată rugăciunii. Iar atunci când inima 
celui care se roagă se îndulceşte de ea, 
acela de la sine va căuta să se roage mai 
mult.

Acest sfat l-a auzit şi tânărul judecător 
şi treptat a ajuns să iubească atât de mult 
rugăciunea, încât într-o zi a venit la Stareţ 
ca să-i ceară binecuvântarea pentru a se 
face monah în Sfântul Munte, lucru care 
s-a şi întâmplat, spre bucuria noastră a 
tuturor. ❖

Sursa - Ierom. Iosif Aghioritul -  
„Stareţul Efrem Katunakiotul”

Text adaptat

Tatăl, lutul pe Fiul întrupat şi apa pe 
Duhul Sfânt, Mângâietorul care a fost 
trimis în lume. 

Tot la acest sfânt sinod s-a întocmit 
partea întâi a Crezului, primele şapte 
articole despre Tatăl şi Fiul. Ultimile cinci 
articole despre Sfântul Duh aveau să se 
întocmească la Sinodul II Ecumenic din 
anul 381. Crezul cuprinde pe scurt dogmele 
credinţei ortodoxe, şi se rosteşte zilnic în 
biserici şi prin casele creştinilor ca o 
mărturisire a dreptei credinţe apostolice. 

Între alte probleme pe care le-a rezolvat 
Sinodul I Ecumenic, a fost şi stabilirea 
datei Paştelui (pascalia). Sinodul a stabilit 
că întreaga creştinătate să sărbătorească 

Paştile în Duminica Întâi după luna plină 
ce urmează echinocţiului de primăvară. 
Dacă se întâmplă să cadă în acelaşi timp 
cu Paştile iudeilor, creştinii amânau săr-
bătoarea Paştilor în duminica următoare 
sau îl sărbătoreau cu o săptămână mai 
înainte. 

Deşi diferiţi ca origine etnică şi geo-
grafică, episcopii ortodocşi s-au arătat 
uniţi în cuget prin acelaşi Duh Sfânt, 
devenind astfel adevărate turnuri de pază 
ale Ortodoxiei, faruri prealuminoase ale 
creştinătăţii universale, aprinse din lumi-
na cea neînserată a Sfintei Treimi, spre a 
călăuzi pe oameni pe calea mântuirii. ❖

Diacon Cristian Filiuţă



În Biserica primară predica era rostită 
imediat după lecturile din Sfânta 
Scriptură.

Încă de la început predica liturgică era 
rostită imediat după lecturile din Sfânta 
Scriptură. Sfântul Iustin Martirul şi Filo-
soful, în cea mai veche descriere a Sfintei 
Liturghii păstrată până astăzi, alcătuită la 
jumătatea secolului al II-lea după Hristos, 
arată că după adunarea creştinilor pentru 
săvârşirea Sfintei Liturghii „se citesc 
memoriile apostolilor (Evangheliile n.n.) şi 
scrierile profeţilor (Vechiul Testament n. 
n.) atâta vreme cât îngăduie timpul. Apoi, 
după ce cititorul încetează, întâistătătorul 
(episcop sau preot n.n.) ţine un cuvânt prin 
care sfătuieşte şi îndeamnă la urmarea 
acestor învăţături”. Din Constituţiile Apos-
tolice aflăm că uneori se ţineau chiar mai 
multe predici: „Preoţii să povăţuiască pe 
credincioşi, fiecare din ei pe rând, nu toţi 
deodată, iar la urmă episcopul”. Diverse 
referinţe ulterioare din scrierile Părinţilor 
şi Scriitorilor bisericeşti (Clement Alexan-
drinul, Origen, Sfântul Ioan Gură de Aur 
etc.) ne încredinţează că predica era rostită 
imediat după lecturile biblice.

Predica mărturiseşte  
că Cuvântul lui Dumnezeu  
a fost auzit, primit şi înţeles

Este adevărat că aşezarea predicii după 
lecturile biblice se explică într-o anumită 
măsură şi prin preluarea, în cadrul Litur-
ghiei Cuvântului, a structurii serviciului 
divin de la sinagogă care consta în ru-
găciuni, cântări de psalmi, citiri biblice şi 
predică. Dar acestei structuri i s-a dat o cu 
totul altă încărcătură astfel încât argu-
mentele principale pentru rostirea predicii 
imediat după lecturile biblice ţin de esenţa 
Liturghiei. De aceea este important să 
înţelegem mai întâi care este sensul predicii 
în Liturghie.

Predica trebuie să fie o Omilie adică să 
se întemeieze pe textele biblice (Evanghelie 
şi/sau Apostol) citite la Liturghia respectivă. 
Ea poate lua forma concretă a omiliei 
exegetice (explicarea verset cu verset a 
pericopei citite) sau a omiliei tematice, 
dezvoltând o temă extrasă din textul biblic 
citit. Dar omilia nu este o simplă explicare 

a unui pasaj din Scriptură ci actul 
sacramental al împărtăşirii cuvântului 
Tatălui de către Fiul Său preaslăvit, Iisus 
Hristos, prin predicatorul Său hirotonit, 
adunării euharistice „nu în cuvinte de 
înduplecare ale înţelepciunii omeneşti ci în 
adeverirea Duhului şi a puterii” (I Corinteni 
2, 4). Scopul predicii este de a împărtăşii 
adunării Bisericii, în locul şi timpul concret 
în care se săvârşeşte Sfânta Liturghie, 
cuvântul unic pe care Tatăl l-a vestit lumii 
prin Fiul Său. Predica mărturiseşte astfel 
că Cuvântul a fost auzit, primit şi înţeles, 
esenţa ei constând tocmai în legătura vie 
cu Evanghelia care s-a citit.

Ea este aşadar o continuare firească a 
lecturilor biblice formând împreună cu 
acestea momentul central al Liturghiei Cu-
vântului, împărtăşirea cu Dumnezeu Cu-

Rânduiala Sfintei Liturghii

liturghia catehumenilor (iv)
Dumnezeu Cuvântul ne vorbeşte  
şi ni se împărtăşeşte prin cuvânt  

în prima parte a Sfintei Liturghii numită, 
pentru aceasta, Liturghia Cuvântului.  

Dar această împărtăşire nu se realizează 
numai prin citirea cuvântului  

lui Dumnezeu cuprins în Sfânta Scriptură 
ci şi prin actualizarea acestuia  

în adunarea euharistică prin predică.

Preafericitul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, a sfinţit pe 19 mai o raclă 

nouă în care vor fi puse o parte din 
moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la 
Mănăstirea Neamţ din Moldova. Racla 
a fost sfinţită în Paraclisul istoric 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ al 
Reşedinţei Patriarhale, exact unde, în 
urmă cu un an Preafericitul Părinte 

O nouă  raclă pentru  
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ

Daniel sfinţea racla Sfântului Domnitor 
Martir Constantin Brâncoveanu şi racla 
Parohiei Şerban Vodă în care a fost 
aşezată o părticică din moaştele Sfân-
tului Cuvios Paisie de la Neamţ, ocro-
titorul parohiei noastre.

Pe 20 mai 2015 o delegaţie condusă de 
Părintele Arhimandrit Dionisie Con-
stantin, consilier patriarhal în cadrul 
Atelierelor Institutului Biblic şi de Mi-
siune Ortodoxă, a dus la Mănăstirea 
Neamţ noua raclă confecţionată din ar-
gint aurit în Atelierele Patriarhiei. La 
Mănăstirea Neamţ ea a fost întâmpinată 
de către Preacuviosul Părinte Arhiman-
drit Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii, 
împreună cu soborul mănăstirii şi cre-
dincioşii sosiţi cu prilejul hramului 
Înălţarea Domnului. ❖

vântul prin cuvânt. Predica face şi legătura 
între Cuvânt şi Taină, între Liturghia 
Cuvântului şi Liturghia Euharistică, pregă-
tind credincioşii pentru împărtăşirea cu 
Trupul şi Sângele Domnului.
Sfântul Sinod a hotărât ca predica 
să fie rostită imediat după citirea 

Sfintei Evanghelii
Având în vedere toate cele arătate mai 

sus, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât ca predica să fie rostită de 
preot sau diacon imediat după citirea Sfintei 
Evanghelii. Din păcate această hotărâre 
luată cu 50 de ani în urmă încă nu se aplică 
pretutindeni. Aplicarea ei în fiecare parohie 
nu ar putea fi decât benefică, redând predicii 
locul firesc şi constituind încă un pas spre o 
trăire deplină a Sfintei Liturghii. ❖

Sursa - Pr. Florin Botezan



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ îN PERIOADA 24 - 31 mAI 2015
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 24 mai 0800-1200 Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I 
  Ecumenic) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 27 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 29 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 30 mai 0600-1100 Moşii de vară - Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie 
Duminică 31 mai 0800-1200 Duminica a 8-a după Paşti - Pogorârea Duhului Sfânt 
  (Cincizecimea sau Rusaliile) - Utrenia, Sfânta Liturghie

cânD Bătrâneţea  
este asumată eclezial

nu sunt pregătite să facă faţă îmbătrânirii 
rapide a populaţiei, aşa cum avertizează un 
studiu global efectuat de ONU. Starea de 
fapt din statele europene, în care nu se mai 
vorbeşte despre creşterea natalităţii, ci 
despre „îmbătrânire activă”, începe să se 
simtă şi în ţară noastră. 

Nu ne interesează  
destinul nostru ca popor

Deşi poate părea o glumă, atunci când 
vedem că locurile de joacă sunt, slavă Dom-
nului, pline de copii, totuşi, adevărul este 
că, în România, în prezent, unul din şapte 
români are peste 65 de ani. În 2030 se va 
ajunge la un raport de 1 la 5 persoane, iar în 
2060 – la 1 din 3! 

Ţara noastră se află în top cinci state 
membre ale Uniunii Europene care vor 
cunoaşte cel mai rapid ritm de îmbătrânire 
a populaţiei, în următoarele decenii. 

Institutul Naţional de Statistică, în urmă 
recensământului efectuat, arată că România 
are cu două milioane de locuitori mai puţin 
faţă de recensământul efectuat în anul 
2002. Ţara noastră se confruntă cu un 
fenomen cauzat de o scădere accentuată a 

Oxford Press publica un studiu 
sociologic în anul 2014, care dez-
văluia viitorul sumbru al Europei: 

„În contextul în care femeile din blocul 
european au, în medie, mai puţin de doi 
copii, iar speranţa de viaţă este în creştere, 
raportul pensionari-lucrători va creşte de la 
39%, în 2010, la 71%, în 2060. Proporţia 
persoanelor de peste 60 de ani din întreagă 
lume se va tripla, urmând să crească de la 
10% în 2000, la 32% în 2100. Aproape 
jumătate din populaţia Europei occidentale 
(46%) va avea peste 60 de ani la sfârşitul 
acestui secol. Până în anul 2050, se preco-
nizează ca numărul mondial al bătrânilor 
peste 60 de ani îl va depăşi pe cel al copiilor 
de până în 15 ani”. 

Speranţa –  
încurajarea naşterii de copii

Cu toate acestea, factorii de decizie la 
nivelul Uniunii Europene par să nu fie 
impresionaţi de situaţie. În locul încurajării 
familiei, a naşterii de copii – speranţa 
salvării! – legile europene se preocupă mai 
mult de drepturile minorităţilor sexuale. 
Dincolo de acest aspect, majoritatea ţărilor 

natalităţii, în paralel cu o creştere a ratei 
mortalităţii, la care se adaugă migraţia ma-
sivă a românilor în străinătate. 

Cu toată această stare de fapt pe care ne-
o confirmă ştiinţa sociologiei, pe noi pare 
să nu ne intereseze destinul nostru, ca 
popor. Dacă nouă acum şi aici ne este bine, 
restul nu mai contează. Însă, tot ştiinţa ne 
demonstrează că îmbătrânirea Europei va 
avea efecte şi asupra noastră – doar gân-
dindu-ne la sistemul de pensii care, cu 
siguranţă, va avea de suferit. 

Însă, dincolo de toate aspectele econo-
mice şi sociale, este suferinţa bătrânilor 
noştri pe care, de la zi la zi, îi împingem la 
marginea societăţii. Osândiţi la însingurare, 
suferinţă, chin şi înfometare de multe ori, 
bunicii aşteaptă cuvântul nostru bun. Nu 
mai mult, aşteaptă un strop de afecţiune. 

În Biserică suntem cu toţii  
„tineri de diferite vârste”

Dacă instituţiile statului sunt depăşite de 
această situaţie sau satisfac doar o parte 
dintre nevoile lor materiale, Biserica ră-
mâne (n.r. – şi pentru bătrâni) locul mân-
gâierii. De la începuturile ei, în Biserică au 
fost cultivate respectul, grija şi preocuparea 
faţă de bătrânii aflaţi în nevoie, iar expresia 
acestei preocupări poate fi desluşită din 
numeroasele aşezăminte, cantine sociale şi 
aşezăminte social-medicale pentru persoa-
nele vârstnice. 

Cu siguranţă, nici Biserica-instituţie nu 
le rezolvă pe toate. Însă bătrâneţea asumată 
eclezial, adică trăită în Biserică, este una 
mai uşoară. Când parohia se manifestă că 
un singur Trup al lui Hristos, bătrânii se 
află în centrul preocupărilor întregului 
popor al lui Dumnezeu. Sunt cunoscute 
cazurile în care credincioşii au constituit 
grupuri de asistenţă socială pentru bătrânii 
din parohie. Calitatea acesta a Bisericii, de 
Trup al lui Hristos, face ca bătrânii noştri 
să uite un pic de latura întunecată a vieţii. 
Se simt integraţi. Înţeleg că nu mai sunt ai 
nimănui, ci aparţin unei comunităţii – chiar 
dacă nu mai au familie. Aşa se face că, în 
Biserică, suntem cu toţii „tineri de diferite 
vârste”, aşa cum remarcă un teolog con-
temporan. 

Veştile care vin din Occident nu sunt 
încurajatoare în privinţa îmbătrânirii popu-
laţiei. Dacă multe dintre aspecte nu depind 
de noi, avem datoria să ţinem cu toată tăria 
la integritatea familiei creştine. Să ne dorim 
ca în bisericile noastre să se audă gălăgia 
pruncilor! 

În cealaltă privinţă, a dramelor bătrânilor 
noştri, e bine să avem conştiinţa că un pahar 
cu apă, o pâine, dar mai ales o vorbă caldă 
oferite unui bătrân sunt o rază din lumina 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. ❖

Nicolae Pintilie – „Îmbătrânirea 
populaţiei şi drama bătrâneţii – realităţi ale 

lumii contemporane”  - Text adaptat

Europa, deci şi România, vor deveni, în viitorul apropiat, parte din „azilul de bătrâni  
al Terrei”. Deşi nu vrem să recunoaştem, lumea se află, în general, într-o stare de îmbătrânire.  

O demonstrează ştiinţa şi statisticile: îmbătrânirea populaţiei este una dintre cele mai 
importante provocări sociale şi economice cu care se confruntă societăţile europene, în secolul  
al XXI-lea. Până în anul 2025, peste 20% dintre cetăţenii europeni vor avea cel puţin 65 de ani.


