
smerit. De aici înţelegem cât de importantă 
este virtutea smereniei pentru a îndupleca 
voinţa lui Dumnezeu spre iertare. Deci 
smerenia, este virtutea prin care omul 
leapădă orice duh de mândrie şi îşi re-
cunoaşte neputinţele firii. 

Din comportamentul celor doi rugători, 
desprindem două moduri de rugăciune, 
două atitudini pe care, comparându-le, 
suntem datori să adoptăm modul şi ati-
tudinea care ne apropie de Dumnezeu, 
adică să luăm calea modestiei, discreţiei, 
deci a smereniei care ne înalţă la cer. 

Mândria este mare păcat şi urăciune în 
faţa lui Dumnezeu. Ea se arată şi în vorbire 
şi în îmbrăcăminte luxoasă şi în mânie şi 
în lene, în amânarea pocăinţei, în Spo-
vedanie nesinceră şi incompletă, căci cel 

Duminica Vameşului şi a Fariseului

Smerenia care înalţă

mândru nu vrea să-şi mărturisească 
păcatele preotului, nici nu se căieşte de 
păcatele sale din pricina slavei deşarte 
care-l stăpâneşte. Mai cumplită este 
mândria minţii, când omul se crede mai 
capabil, mai bun decât alţii. Cea mai grea 
este, însă mândria sufletului, când omul 
se socoteşte mai învăţat, mai talentat, mai 
corect şi mai plăcut înaintea lui Dumnezeu 
decât mulţi, ba chiar decât toţi oamenii. 

Să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne 
scape de acest mare păcat al mândriei şi să 
ne îmbrace în dumnezeiescul veşmânt al 
smereniei care ne aduce iertare şi mântuire, 
„fiindcă oricine se înalţă pe sine se va 
smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va 
înălţa”(Luca 18, 14). ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 33-a După Rusalii 
(a Vameşului şi a Fariseului)

sf. mc.agata şi teoDula

A stăzi Biserica ne pune înaintea 
ochilor pilda vameşului şi a 
fariseului, învăţându-ne ce anume 

trebuie să facem în vremea postului, în 
vremea pocăinţei. Ne învaţă să ne ferim 
de mândrie, de oarbă încredere în noi 
înşine şi să ne îmbrăcăm în haina sme-
reniei, căci numai în acest chip ne putem 
mântui. 

Fariseul din Evanghelie avea înfăţişarea 
unui om bun şi cumsecade. Mergea la 
Biserică, se ruga, postea, făcea milostenie, 
se ferea de fărădelegi, de nedreptăţi, de 
desfrânări etc. Atunci de ce ne spune 
Mântuitorul Hristos că nu s-a dus mai 
îndreptat la casa sa? Pentru simplu fapt că 
fariseul s-a crezut în sine, pentru că s-a 
mândrit. Faptele sale aveau toată aparenţa 
că sunt bune şi vrednice de laudă, dar fără 
folos din moment ce aveau la baza trufia. 
Fariseul mergea la templu, dar nu ca să se 
plece înaintea lui Dumnezeu, ci ca să se 
înalţe pe sine. El se ruga, dar nu ca să ceară 
milă lui Dumnezeu, ci ca să-şi etaleze 
virtuţile sale în văzul lumii. Postea, dădea 
zeciuială fariseul, dar nu din recunoştinţa 
pe care o avea faţă de Izvorul milei, ci 
pentru ca să fie remarcat şi lăudat de 
oameni. Această atitudine semeaţă faţă de 
Dumnezeu şi dispreţuitoare faţă de 
semenul său, nu l-a putut aduce pe calea 
mântuirii şi comuniunii cu Dumnezeu. 

De cealaltă parte, vameşul era într-o 
stare cu totul diferită. El nu era convins de 
alt lucru în afara faptului că este păcătos. 
Atât de tare îl apăsau păcatele lui, încât 
nici capul său nu îndrăznea să şi-l ridice 
din pământ, ci rămânând undeva lângă uşa 
templului, nu făcea decât să-şi bată pieptul 
cu umilinţă şi părere de rău, strigând în 
sufletul său către Dumnezeu: „Dum-
nezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 
18, 13) Au fost de ajuns aceste cuvinte, 
căci a dobândit mila lui Dumnezeu, 
deşertându-şi inima de orice gând de trufie 
şi însetând după mila Domnului. El s-a 
îndreptat pentru că şi-a cunoscut starea de 
păcătoşenie şi s-a înălţat pentru că s-a 

Începând cu această Duminică, a 33-a după Rusalii, a vameşului şi a fariseului, intrăm 
într-o nouă perioadă a anului bisericesc şi anume în perioada Triodului care va dura 

până la marea sărbătoare a Învierii Domnului. Este o perioadă de pocăinţă,  
de pregătire, un urcuş duhovnicesc către Înviere. Această perioadă cuprinde în total  
10 săptămâni, 4 săptămâni până la Sfântul şi Marele Post, iar 6 săptămâni, perioada 
Postului Mare. Perioada Triodului este un timp de rugăciune mai profundă, de studiu  

al dumnezeieştilor Scripturi, de Spovedanie şi Împărtăşanie unite cu fapte bune şi virtuţi. 



Sfântul Haralambie este prăznuit  
de Biserica Ortodoxă pe 10 februarie. 

Numele sfântului este de origine grecească, 
fiind compus din cuvintele „haris” (har)  
şi „lampos” (lumină, strălucire), ceea ce  

ar putea să însemna „strălucire a harului”.

A fost episcop în Cetatea Magneziei, 
din Asia Mica, Turcia de astăzi, în 
vremea împăratului Septimiu Sever 

(193-211). Când Sfântul Haralambie a 
împlinit vârsta de 113 ani a fost supus la 
chinuri pentru a se lepăda de credinţa în 
Hristos. Potrivit tradiţiei, în timpul torturilor, 
mâinile guvernatorului Lucian s-au lipit de 

Sfântul Sfinţit mucenic  
Haralambie

trupul sfântului şi au rămas acolo până când 
mucenicul a făcut rugăciune. În faţa acestei 
minuni, cei care îl torturau s-au convertit la 
creştinism. Mai târziu, auzind împăratul 
cele petrecute cu Sfântul Haralambie, a 
poruncit să fie adus în Antiohia. Aici a fost 
supus la alte chinuri: soldaţii i-au legat barba 
în jurul gâtului şi l-au tras de ea pe drum; 
i-au înfipt un piron de fier în trup, i-au ars 
faţa şi i-au jupuit pielea de pe trup. Însă, 
Sfântul Haralambie s-a vindecat în chip 
miraculos, prin darul lui Dumnezeu. La 
cererea împăratului Sever, Sfântul Hara-
lambie a făcut multe minuni cu harul lui 
Dumnezeu. Din ele amintim că a vindecat 
un om posedat de un duh rău de 35 de ani şi 
a înviat un tânăr, încât Galina, fiica 
împăratului s-a convertit şi ea la creştinism.

Sfântul Haralambie a fost condamnat la 
tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii 
dinainte de moarte, cerurile s-au deschis şi 
Sfântul a văzut pe Hristos şi pe îngerii Săi. 
Sfântul Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu 
să aibă grijă de locul unde vor rămâne 
moaştele sale, ca acel loc să nu sufere 
niciodată de foame şi de boli. Domnul i-a 
promis că o să-i îndeplinească dorinţele şi 
S-a ridicat la cer împreună cu sufletul 
martirului Haralambie. A murit înainte de a 
fi executat. 

Mâna stângă a Sfântului se află la 
Mănăstirea Mega Spileo din Grecia, iar 
capul său se păstrează la Mănăstirea 
„Sfântul Ştefan“ din Meteora. Din hri-
soavele mănăstirii, aflăm că în 1398, 
domnul ungro-vlah Ioan Vladislav a donat 
mănăstirii un fragment de lemn din Sfânta 
Cruce, părticele din moaştele Sfântului 
Ioan Botezătorul şi terenuri din Ţara 
românească, iar nepotul său, vornicul 
Dragumar, a făcut să parvină acestui sfânt 
lăcaş capul Sfântului Mucenic Haralambie. 
În anul 1545, micul naos al bisericii a fost 
mărit, iar preotul Nicolae a restaurat, 
parţial, pictura. Părticele din moaştele sfân-
tului sunt prezente la Mănăstirea Râşca, la 
Catedrala episcopală din Galaţi, la bisericile 
Sfântul Dumitru (Poştă), Sfinţii Arhangheli 
(Oţetari), unde se află un deget al Sfântului, 
Sfântul Stelian (Lucaci), Sfântul Vasile cel 
Mare (Calea Victoriei) din Bucureşti.

Sfântul Haralambie este cunoscut ca 
fiind apărător de ciumă şi de foamete. 
Confirmarea o găsim în Acatistul închinat 
lui: „Bucură-te, izbăvitorule de ciumă şi de 
foamete!“ Istoria consemnează că oamenii 
au cerut ajutorul său în diferite situaţii grele 
cum au fost „ciuma lui Caragea“ din 1813, 
dar şi foametea din vremea lui Alexandru 
Constantin Moruzi din 1795. ❖

După o viaţă închinată în întregime 
Domnului, Părintele Proclu (Ni-
cău) a trecut la cele veşnice 

sâmbătă, 28 ianuarie 2017. Aşa cum i-a fost 
dorinţa, exprimată inclusiv în testamentul 
scris, el a fost înmormântat la Mănăstirea 
Sihăstria Putnei, unde şi-a pregătit din timp 
locul de veci.

‹‹A trăit ca simplu monah, cu o viaţă 
închinată întru totul ascultării de 
Dumnezeu, încă de la 12 ani. A propovăduit 
cuvântul lui Dumnezeu către turma cea 

cuvântătoare, zidind Biserica în inima 
credincioşilor cu multă râvnă, răbdare, 
tihnă şi tact pastoral. Acum, la aproape 89 
de ani, s-a aşezat în ceata celor drepţi.

Părintele Proclu Nicău, pe numele de 
botez Gheorghe, s-a născut pe data de 13 
noiembrie 1928, în satul Mitocu Bălan, 
judeţul Neamţ. A fost închinoviat la 
Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, la 
data de 1 noiembrie 1948. A fost trimis în 
1949, împreună cu alţi vieţuitori ai 
Sihăstriei, la Mănăstirea Slatina, pentru 
revigorarea vieţii monahale de aici. 
Părintele a ucenicit pe lângă mari stareţi ai 
monahismului românesc: arhimandritul 
Cleopa Ilie şi ieroschimonahul Paisie Olaru. 
Experienţa duhovnicească a părintelui 
Proclu s-a îmbogăţit şi prin viaţa sa de 
retragere. După Decretul 410 din 1959, cu 
binecuvântarea duhovnicului său, părintele 
Cleopa, părintele Proclu a ales viaţa de 
linişte. Zeci de ani, părintele a trăit în 
simplitate, într-o căsuţă de la marginea 
satului Mitocu Bălan.

Monahul Proclu a ştiut să vorbească 
omului, cuvântul ajungând direct în inima 
acestuia. Ştia să aline orice suflet aflat în 
suferinţă. Vorbea rar şi răguşit, iar ochii săi 
albaştri lăcrimau ori de câte ori afla de 

necazul şi suferinţa celui ce i se înfăţişa. 
Părintele Proclu, timp de mai bine de 50 de 
ani, s-a rugat pentru oamenii din lume, 
pentru monahii şi monahiile din mănăstiri, 
dar şi-a plâns şi păcatele, aducând adevărata 
pustie în chilia şi în inima sa, aşa cum 
smerit obişnuia să spună.

Cât a trăit singur, departe de oameni, 
timp de mai bine de jumătate de secol, 
monahul ascet Proclu Nicău s-a întâlnit şi a 
aflat despre alţi zeci de pustnici. El însuşi 
afirma că a întâlnit, s-a spovedit şi chiar a 
învăţat despre viaţa duhovnicească de la 
pustnici. Toată viaţa a trăit-o în rugăciune 
şi în... lacrimi de credinţă. De mic i-a plăcut 
viaţa de pustnic şi i-a mai plăcut, zicea el, 
mai ales că a învăţat de la alţi pustnici din 
munţi cum să „stea de vorbă cu 
Dumnezeu”.

Ne învăţa, spunându-ne: „Când Duhul 
Sfânt s-a atins de inima noastră, nu ne mai 
putem opri din plâns. Şi având de multe ori 
această stare, simţi că nu mai doreşti veacul 
acesta. Iar când vei vedea că nu mai ai nicio 
ispită, aşteaptă-te la altele mai proaspete… 
Duhul mândriei e aşezat lângă scaunul 
nebuniei şi al ieşirii din minţi. Mândria nu e 
a oamenilor sănătoşi, ci a oamenilor bolnavi... 
ca mine”.›› ❖ (Preot Nicolae Nicău)

Pustnicul de la marginea lumii  
a plecat la Domnul



tipicul şi SimboliSmul  
picturii biSericeşti

Bisericile ortodoxe sunt zugrăvite după  
o anumită rînduială, în baza unui program 
sau tipic iconografic. Acesta indică scenele 

şi chipurile sfinte care se pot zugrăvi  
în fiecare din părţile interioare  

şi exterioare ale bisericii, astfel încât 
pictura bisericii să alcătuiască un tot 

unitar, logic, inspirat şi călăuzit  
de concepţia teologică. Acest program  

sau tipic iconografic n-a fost la fel  
pe tot parcursul istoriei.

Icoana are un sens religios profund, ea 
nu e un simplu obiect de artă, iar 
chipurile şi scenele sfinte zugrăvite 

sunt în legătură unele cu altele. Prin 
compoziţiile iconografice, se transpune cu-
getarea bisericească, ideile teologilor, şi 
chiar sentimentele de evlavie ale clericilor 
şi credincioşilor. Fiecare pictură din biserică 
are un substrat teologic şi un simbolism; 
fiecare grupă de sfinţi, fiecare ciclu de 
scene sfinte ocupă un loc anumit în locaşul 
bisericesc.

Erminiile sau regulile  
picturii bisericeşti

Istoric, putem spune că după perioada 
iconoclastă, adică din secolul al IX-lea, se 
pun bazele unei noi ere a artei bisericeşti, 
care în iconografie se traduce prin formarea 
treptată a unui program sau tipic iconografic, 
care va deveni obligatoriu pentru toţi 
pictorii, iar regulile acestuia vor fi înscrise 
în „Erminii”, care sunt călăuzele pictorilor 
bizantini. Programele iconografice se 
organizează logic, în jurul unei idei centrale 
pe care urmăresc să o lumineze, iar 
principiul general care stă la baza acestui 
program iconografic, fixând şi rânduind 
locul fiecărei scene pe pereţii bisericii, este 
concepţia teologică. Cheia acestei concepţii 
teologice ne-au dat-o, printre alţii Sf. 

Maxim Mărturisitorul, marele teolog din 
sec. VII, Sf. Gherman, patriarhul Con-
stantinopolului şi arhiepiscopul Simeon al 
Tesalonicului în sec. XV. De la ei înţelegem 
că locul fiecărei scene în biserică este 
determinat atât de rolul sau funcţia specială 
a fiecărei părţi a bisericii în cultul liturgic, 
cât şi de semnificaţia simbolică si mistică a 
fiecăreia din aceste părţi. Deci pictura 
bisericească este în strînsă legătură cu ar-
hitectura lăcaşului, şi mai ales cu destinaţia 
şi simbolismul ei în cultul ortodox.

Biserica este cerul pe pământ
Sf. Gherman, patriarhul Constantino-

polului spunea: „Biserica este cerul pe 
pămînt, în care locuieşte şi se preumblă 
Dumnezeu, Care este în cer; (...) ea este 
preaslăvită, mai presus de Cortul Mărturiei 
lui Moisi, a fost preînchipuită în patriarhi, 
întemeiată pe Sf. Apostoli, (...) vestită de 
profeţi şi împodobită de ierarhi, desăvârşită 
de către martiri si aşezată pe sfintele moaşte 
ale acestora, ca pe un tron.”

Iar Sf. Maxim Mărturisitorul ne lămurea: 
„Sfânta biserică a lui Dumnezeu este icoană 
a lumii sensibile. Ea are drept cer dum-
nezeiescul ieration (altar), iar ca pămînt, 
frumuseţea naosului”. Locaşul de cult, ca 
biserică văzută este o reproducere în mic a 
universului mare, un microcosmos creştin.

Biserica în alcătuirea ei,  
chip al Sfintei Treimi

Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, 
vorbind despre rolul şi gradul de sfinţenie 
al celor trei încăperi principale ale bisericilor 
ortodoxe, altarul, naosul şi pronaosul, 
precizează că acestea au şi o semnficaţie 
trinitară: „Ca o casă a lui Dumnezeu bi-
serica închipuieşte toată lumea, pentru că 
Dumnezeu este pretutindeni şi peste toate; 
si biserica arătând aceasta, se împarte în 
trei, căci şi Dumnezeu este Treime”. Şi ne 
mai spune arhiepisopul Simeon al Te-
salonicului că Sfântul Altar închipuieşte 

cele mai presus de ceruri, unde se află şi 
scaunul lui Dumnezeu, simbolizat de Sfânta 
Masă, naosul închipuieşte lumea văzută, 
cele din înaltul naosului fiind cerul cel 
văzut, iar cele din josul lui închipuind însuşi 
raiul, iar cele din afară închipuiesc cele mai 
de jos şi însuşi pămîntul.

Lăcaşul sfânt, imagine  
a Cosmosului

Biserica este deci imaginea văzută şi 
unitară a Cosmosului, a întregii lumi văzute 
şi nevăzute, strînsă în jurul lui Dumnezeu, 
Creatorul şi Providenţiatorul ei. „E vrednic 
de mirare că, în micimea lui, locaşul (bi-
serica) seamănă cu vastul univers. Cupola 
sa înălţată este comparabilă cu cerul 
cerurilor. Ea se sprijină solid pe partea ei 
inferioară. Arcurile ei reprezintă cele patru 
laturi ale lumii”, zice Sf. Maxim Măr-
turisitorul. Biserica văzută este imaginea 
materială a Bisericii nevăzute din ceruri, 
formată din sfinţi şi îngeri, iar sfintele 
slujbe, începând cu Sfînta Liturghie, nu 
sunt decât copii şi reprezentări văzute ale 
cultului spiritual (nematerial) adus ne-
contenit lui Dumnezeu de către Biserica 
triumfătoare din ceruri. 

Sfântul Altar, îmbrăţişat  
de Maica Domnului

În altar, încăperea cea mai sfîntă şi mai 
tainică a bisericii, simbolizând cerul, acel 
„templu nefăcut de mînă omenească”, se 
pictează pe boltă Maica Domnului, ca cea 
care este cea mai apropiată de altarul 
ceresc. Pe pereţi se zugăvesc mai cu 
seamă cei care au fost mari ierarhi şi 
Sfinţi Părinţi, luminând înţelesuri teo-
logice, dar care au avut un rol seamă şi în 
cultul creştin şi în alcătuirea şi slujirea 
Sfintei Liturghii, ce se oficiază în altar: 
mari ierarhi, autori de liturghii, diaconi 
slujitori, scene istorice şi simbolice din 
Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului 
Testament, în legătură cu Liturghia. ❖

Programul bisericii Şerban VoDă În PerioaDa 5-12 Februarie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 5 februarie 0800-1200 Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 8 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 10 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist,
Sâmbătă 11 februarie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
 1830-1900 Vecernie
Duminică 12 februarie 0800-1200 Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor
  Utrenia, Sfânta Liturghie

orarul centrului Parohial Pentru coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română- clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul



contribuŢia enoriaŞilor Parohiei Şerban VoDă Pentru anul 2017 a Fost stabilită la 100 lei

„Vreţi Să mai rămână românia 
românie?”

La 10 februarie 1930 se năştea la Stăniţa, 
judeţul Neamţ, Ioanichie Bălan,  

cel care va deveni un cunoscut duhovnic, 
căutat la Mănăstirea Sihăstria şi Bistriţa 

unde a vieţuit, şi care în anii comunismului  
l-a mărturisit pe Hristos mai ales  

prin cărţile sale. Nu a scăpat de presiunea 
Securităţii, fiind ţinut sub observaţie,  

iar cărţile sale cenzurate  
sau interzise la publicare.

Am recitit de curând texte scrise 
de părintele arhimandrit Ioa-
nichie Bălan prin anii ’50, 

atunci când ciuma roşie îngrădea 
drepturile românilor, atentând la li-
bertatea şi credinţa lor. Mulţi ajungeau 
în închisoare, căci Securitatea, organ 
de cercetare penală, ancheta, tortura şi 
arunca în temniţă pentru nimic pe 
„duşmanii poporului”. Dar alt text din 
anii ‘90 ne-a atras atenţia. Vă invităm 
să culegeţi din acest text sfaturile 
creştin-morale de care avem nevoie toţi, 
de la tineri la cei în vârstă, şi să apreciaţi 
actualitatea acestui text. Poate vom 
desprinde şi ceva folositor ca să trecem 
cu înţelepciune aceste zile grele pentru 
întreaga Românie...

„În viaţă să fiţi tineri care să 
sfinţească un loc, o casă, o societate, o 
generaţie, un cartier şi locul de muncă 
unde veţi lucra. Prin comportament 
creştin, mai întâi. Ori eşti creştin azi, 
ori eşti păgân, una din două. Şi creştin 
ortodox, căci România e ţară ortodoxă. 
Ţineţi cont ce vă spune un călugăr 
bătrân şi rău: dacă nu va ţineţi serios de 
biserică şi de ortodoxie, prăpăd e cu 
noi. Ne mănâncă vecinii şi străinii şi 
păgânii. Dacă vă ţineţi de Biserică, nici 
ruşii, nici tătarii, nici nemţii, nici alte 
ţări din Răsărit sau Apus nu vor putea 
să ne scoată din Carpaţi şi să ne 
dezlipească de Hristos. 

Nu mai aveţi acces la Sfânta 
Spovedanie, nu vă mai faceţi vreme de 
Sfânta Împărtăşanie, nu aveţi bucuria 
vieţii cum o au cei care trăiesc întru 
Hristos. Veţi avea bucuria plăcerilor, a 
sexualităţii, a ispitelor şi patimilor 
trupeşti, dar nu bucuria întru Hristos. 
Bucurii trupeşti, orizontale, care se 
consumă într-o zi, şi nu bucurii veşnice, 
verticale, axate pe Hristos. Treziţi-vă! 
Sunteţi tineri şi nouă ne e milă de ce se 
va întâmplă cu ţara asta care se cheamă 
încă România. Vreţi să mai rămână 
România Românie? Întoarceţi-vă la 
ortodoxie, la Biserică, la ţinuta morală 

decentă, cinstită a românilor dintot-
deauna. 

Faceţi un comitet, mergeţi duminica 
pe la spitale, la casele de bătrâni, ajutaţi 
cu cuvântul, mângâiaţi, sfătuiţi, com-
bateţi casele de desfrâu. Mergeţi la 
mănăstiri, la preoţi bătrâni care să vă 
lumineze, să vă binecuvînteze, să vă 
călăuzească. Ortodoxia activă e o 
misiune. Misionarismul se face de la 
om la om. Dar pentru asta trebuie să vă 
curăţiţi de păcatele tinereţii, să citiţi cât 
mai multe cărţi teologice. Să ştiţi voi 
întâi câte ceva din frumuseţea Or-
todoxiei, din trăirea întru Hristos, ca să 
puteţi trage şi pe alţii spre Hristos, să 
puteţi fi o luminiţă aprinsă acolo unde 
veţi trăi. Trebuie să faceţi ceva. Eu sunt 
un om mai de baricade. Ori facem ceva, 
ori ne ducem la plimbare. 

Sfânta Evanghelie spune că la 
sfârşitul lumii vor fi chemate toate 
neamurile. Deci naţia rămâne până la 
sfârşitul lumii. Ba mai mult, fiecare 
neam şi ţară are îngerul sau păzitor. 

Neamurile creştine trebuie să ră-
mână. Iar creştinii trebuie să fie la locul 
lor, echilibraţi, serioşi şi să nu se 
dezlipească pentru nimic în lume de 
pământul străbun în care i-a născut 
Dumnezeu. De ce există tentaţia de a 
pleca în altă ţară? Credeţi că, afară de 
Dumnezeu, ne vrea cineva din lume? 
Cine îşi pune nădejdea în Răsărit şi 
Apus se înşeală amarnic. Numai în 
Dumnezeu, în smerenia, răbdarea şi 
deviza părinţilor noştri, a românilor 
dintotdeauna, ne putem pune speranţa. 
Nu ne-au scos de aici nici turcii, nici 
tătarii, nici ruşii, nici nemţii, nici 

austro-ungarii, şi nici de-acum înainte 
nu ne va scoate nimeni. Doar Dumnezeu, 
dacă ne vom îndepărta de El. Aşa că, 
treziţi-vă, luaţi aminte şi, cot la cot cu 
preoţii, cu călugării, treceţi la post, la 
rugăciune, la spovedanie. Aşa trebuie 
să fie o ţară creştină care poartă Crucea 
de două mii de ani. 

Treziţi-vă, fraţi români, până nu-i 
prea târziu! Ori creştini buni, ori pierim. 
Luaţi aminte ce vă spun: numai Dum-
nezeu din cer ne salvează. Priviţi în sus, 
fraţilor, nici într-o parte, nici în alta! 
Fericirea noastră este să rămânem aici, 
unde ne-a născut Dumnezeu, cu Hristos 
în braţe şi în braţele lui Hristos.”  ❖

Părintele Ioanichie Bălan (Veghea)

Patriotism
mulţi sunt furioşi sau dezamăgiţi
că li s-a furat ţara...

dar orice ţară încetează să existe
odată cu dragostea
dintre oamenii ei...

de aceea
m-am înrolat în singurul război drept 

din istoria lumii:
cel în care îţi recâştigi
dragostea...

cel pe care îl câştigi doar
predându-te
lui Hristos…

civism total
tot mai mulţi oameni se revoltă
împotriva corupţiei 
guvernelor

şi tot mai puţini
împotriva corupţiei
propriilor inimi...

toţi cei care mărşăluiesc pe străzi
vor în ţara lor
aceleaşi condiţii ca în lumea civilizată
de-a se iubi pe ei înşişi...

pe când protestatarii din Biserică
mărşăluiesc în propriile inimi
scandând Numele lui Iisus
până dau jos din ei
guvernul 

acestei lumi…
Marius Iordăchioaia

(Sâmbătă, 4 februarie 2017)


