
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Pentru construirea noii biserici din Vulcan, având hramul „Naşterea 
Maicii Domnului”, puteţi fi alături de noi prin orice donaţii şi 
sponsorizări. Parohia Ortodoxă Română Vulcan Centrul Vechi, Vulcan, Bulevardul 
Mihai Viteazu, Nr.24, Bl.17, Sc.E, Ap.3, jud. Hunedoara, Telefon: 0762/606.125; Cod 
Fiscal: 25852180, Cont bancar: RO92BRDE220SV39726772200. 

Bunul Dumnezeu să-şi reverse asupra noastră plinătatea darurilor Sale cele bogate! 
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 „Tu eşti Petru şi pe această 
piatră Îmi voi zidi Biserica!” 

Matei 16,18 

    I  N  V  I   T  A  Ţ  I  E       
 

Consiliul şi Comitetul Parohial  de la Parohia Ortodoxă Vulcan – 
Centrul  Vechi, cu multă dragoste vă invită să fiţi alături de noi joi, 24 
iunie 2010, de sărbătoarea Naşterii  Sfântului Ioan Botezătorul, la slujba 
arhierească de la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Dealul Babii, 
unde comemorăm 140 de ani de la construcţia primei biserici din 
comunitatea sătească şi 30 de ani de la sfinţirea bisericii noi. 

Se vor binecuvânta lucrările de renovare a bisericii din Dealul 
Babii, după care se va pune piatra de temelie pentru noua biserică ce se 
va construi în Municipiul Vulcan.   

Programul zilei:   
▪ 09.00 Sfinţirea Aghiasmei Mici, pregătirea pentru întâmpinarea 
Preasfinţitului Gurie Georgiu, episcopul Devei şi Hunedoarei, slujba de  
binecuvântare a lucrărilor de reabilitare a bisericii din Dealul Babii.                                                                                                                                  
▪ 10.00-12.00 Liturghia Arhierească.   
▪ 12.30 Punerea pietrei de temelie pentru noua biserică. 
▪ 13.30 Masa de prânz.   
 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel ● 29 iunie (pag.2) 
 



 

IUNIE 2010 

SFINŢII APOSTOLI  

P E T R U  şi  P A V E L 

 

Sfântul Apostol Petru era pescar din Betsaida, la Marea 

Galileii, şi se chema Simon, înainte de a se întâlni cu Domnul. Era 

frate cu Sfântul Apostol Andrei, "Cel întâi chemat" la slujirea 

credinţei. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici si, 

deseori, vorbea in numele Apostolilor, rugând pe Învăţătorul să le 

tâlcuiască înţelesul tainelor credinţei. Numele său evreiesc era 

Simon însă Iisus l-a schimbat în Petru sau Chefa (Piatră). 

Era de neam iudeu, s-a născut în Galileea în anul 10 

î.Hr.Petru este fratele Sf.Apostol Andrei – cel care a adus 

creştinismul în ţara noastră. Avea meseria de pescar şi era căsătorit.  

Înainte de a deveni Apostol al lui Iisus şi-a făcut ucenicia 

la Sfântul Ioan Botezătorul. După o minune înfăptuită de Iisus pe 

când pescuia, Petru este chemat să devină „pescar de oameni”. De 

la Sfântul Petru ni s-au păstrat în cartea Faptele Apostolilor 8 

cuvântări precum şi 2 epistole care îi poartă numele. 

Era o fire înfocată, cinstită şi plină de rodire pentru Hristos 

şi gata, oricând, la uitarea de sine. Cu toată dragostea pentru Iisus 

Hristos, nu şi-a putut învinge slăbiciunea, lepădându-se de trei ori 

de Domnul său, tocmai când Acesta era batjocorit şi purtat de la 

Ana la Caiafa. 

Cu multe lacrimi şi cu mult zbucium, a ispăşit el întreita lui 

lepădare de Domnul, iar, la cea de a treia arătare a Domnului 

Înviat, ucenicilor Săi, Petru redobândeşte vrednicia de Apostol, 

mărturisind de trei ori dragostea lui către Mântuitorul. 

După Înălţarea la Cer a Domnului şi după pogorârea 

Duhului Sfânt, a început strădania, cea fără odihnă, pentru 

răspândirea credinţei şi, ca si ceilalţi Apostoli, Sfântul Petru nu a 

precupeţit nici o osteneala pentru împlinirea poruncii 

Mântuitorului, de a vesti adevărul mântuirii.  

În ultima parte a vieţii a trăit la Roma unde a şi fost 

crucificat cu capul în jos pe data de 29 iunie 67. Sfântul Petru a 

îndurat moarte de Mucenic, în vremea prigoanei împotriva 

creştinilor, dezlănţuită de crudul împărat Nero. Pe colina 

Vaticanului, acolo unde astăzi se înalţă strălucita basilica ce-i 

poartă numele. 

Sfântul Apostol Pavel, deşi nu a făcut parte dintre cei 12, 

este considerat cel mai mare propovăduitor al învăţăturii lui 

Hristos. S-a născut între anii 1-5 d.Hr. în Tars dintr-o familie de 

iudei de vază. Deşi făcea parte din seminţia lui Beniamin şi era 

fariseu, era cetăţean roman. Numele său evreiesc este Saul 

(furtună). 

Studiază la şcoala marelui învăţat Gamaliel, devenind 

zelos păzitor al legii si aprig prigonitor al creştinilor. Participă 

chiar la uciderea Arhidiaconului Ştefan, păzind hainele ucigaşilor. 

Devine creştin pe când mergea la  Damasc pt. a-i prigoni 

pe creştini, când i se arată Iisus si îl întreabă: „Saule, Saule, de ce 

Mă prigoneşti?”.Episcopul Damascului, Anania, îl botează în anul 

34-35 si îi este schimbat numele în Pavel (linişte/odihnă). Tot 

acum îşi recapătă vederea pe care şi-o pierduse în urma revelaţiei.  

Pentru a fi salvat de la moarte, creştinii îl coboară cu un 

cos peste zidul cetăţii. Datorită credinţei sale şi zelului arătat în 

răspândirea creştinismului, este închis de 3 ori: 59-61 în Cezareea; 

61-63 în Roma; 66-67 tot în Roma. 

Este decapitat (pentru că era cetăţean roman) în aceeaşi zi 

cu Sfântul Petru, în timpul împăratului Nero. 

A scris 14 epistole iar ultima «scrisă în 66 la Roma» este 

considerată testamentul său spiritual (II Timotei). 

 Bărbat învăţat, fariseu şi rabin în religia evreilor, ucenic al 

lui Gamaliel şi cunoscător al întregii învăţături din vremea sa. Se 

numea Saul înainte de a veni la credinţa. Pavel a prigonit cumplit 

pe cei ce mărturiseau credinţa in Hristos si propovăduiau Învierea 

Lui. 

Pe când călătorea spre cetatea Damascului, spre a prinde pe 

creştinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul, Care i S-a arătat in chip 

minunat, şi a crezut in El, lepădând rătăcirea in care trăise pana 

atunci. Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un neînfricat 

propovăduitor al credinţei creştine si, sub noul nume de Pavel, a 

fost unul din cei mai mari Apostoli ai lui Hristos. 

„Cei ce sunteţi între apostoli, mai întâi pe scaun şezători 

şi lumii învăţători, stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii sa 

dăruiască si sufletelor noastre mare mila.” 

 

Prof. Monica ZGÎRCEA,  

Şcoala Generală Nr. 4 – Vulcan 
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        DONAŢII PENTRU CONSTRUIREA NOII BISERICI        .  
CU HRAMUL “NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” – VULCAN 

 

Jacotă Viorel – 200 lei, Pardos Ioan – 30 lei, Lăscoi Maria – 30 lei, Palade 

Aurica – 100 lei, Badea Dorina – 200 lei, Puia Mihaela-100 lei, Aldea Liliana – 

30 lei, Rusu Nicolae – 60 lei, Rahoveanu Melania – 80 lei, Huda Mihai – 50 lei, 

Stănilă Ana – 50 lei, Acosmolesei Mihai – 50 lei, Cârstea Victor – 100 lei, Groser 

Maria – 200 lei, Bălteanu Valeria – 40 lei, Codrea Gheorghe – 50 lei. 

Vă mulţumim anticipat pentru dragostea şi înţelegerea dumneavoastră, iar 

noi vă vom pomeni în smeritele noastre rugăciuni, precum şi la Sfânta Liturghie, 

trecându-vă în rândul binefăcătorilor şi chiar al ctitorilor acestui nou lăcaş sfânt.  

Rugăm pe bunul Dumnezeu să răsplătească cu cele cereşti obolul 

Dumneavoastră. 

Doamne ajută! 

Cu smerenie şi dragoste creştinească,  

† Preot Iconom Mănăsuc ZGÎRCEA 

              2010 – AN OMAGIAL       

al Crezului Ortodox şi  
al Autocefaliei româneşti 

 
       În contextul aniversării în anul 2010  

a 1685  de ani de la primul Sinod Ecumenic  
de la Niceea (325) şi a 125 de ani de la recunoaşterea oficială a 

autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885), la iniţiativa Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat – 

în şedinţa de lucru din 18-19 iunie 2009 –  ca anul 2010 să fie declarat  

„Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”  
în Patriarhia Română. 

 
 ▪   Crezul apostolic (cca 50 d.Hr.)                                                                                 † ▪    
 

Cred în Dumnezeu Tatăl, Atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în 
Iisus Hristos, unul născut fiul Său, Domnul nostru, zămislit prin Duhul Sfânt, 
născut din Fecioara Maria, care a pătimit sub Ponţiu Pilat, a fost răstignit, a murit 
şi a fost îngropat, S-a pogorât în împărăţia morţii, a înviat a treia zi, S-a înălţat la 
cer, şade de-a dreapta lui Dumnezeu atotputernicul Părinte şi de acolo va veni să 
judece viii şi morţii. Cred în Duhul Sfânt, în una sobornicească biserică, 
comuniunea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. 
Amin. 
 

▪   Crezul de la Niceea (325 d.Hr.)                                                                                 † ▪ 
 

Credem întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul tuturor celor văzute şi 
nevăzute;  Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, 
Unul Născut, adică, din ființa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din 
lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut (iar) nu făcut, de o 
ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut, cele din cer şi cele de pe pământ, Care 
pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât şi s-a întrupat, om 
făcându-se, şi a suferit și iarăși S-a ridicat a treia zi, S-a înălţat la Ceruri și iarăși 
va să vie să judece viii și morţii;  
Şi întru Duhul Sfânt. 
 
▪   Crezul Niceo-Constantinopolitan (381 d.Hr.) vezi pagina 7!                            † ▪ 
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Ioan este fiul preotului Zaharia şi al Elisabetei. S-a născut în cetatea Orini. Numele 
Ioan (ebr. Iohanan / Iehohanan) înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”. Este numit şi 
Înaintemergătorul pentru că a anunțat şi a pregătit venirea Mântuitorului. 
 Dar să vedem cum s-a întâmplat minunea nașterii Sf.Ioan. Preotul Zaharia şi 
soția lui Elisabeta, deși erau oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, nu au putut până la 
bătrânețe să aibă copii. La poporul evreu acesta era considerat un  mare blestem ce se 
abătea asupra familiei din partea lui Dumnezeu. Uneori nici jertfele nu le erau primite la 
templul celor ce nu aveau copii. 
 În vremea împăratului Irod, în timpul săptămânii când era de rând la templu, Zaharia 
a intrat să tămâieze. Pe când tot poporul era afară şi se ruga, i s-a arătat îngerul Domnului 
stând de-a dreapta altarului tămâierii. 
 Este anunțat că i-au fost ascultate rugăciunile şi că Dumnezeu le va da un copil, 
căruia trebuie să-i pună numele Ioan.      
 Pentru că a fost neîncrezător în vestea adusă de Arhanghelul Gavriil, Zaharia a 
rămas mut până în ziua când s-au împlinit acestea. Când a venit vremea să nască, Elisabeta 
a născut un fiu. În a  8-a zi, când trebuia tăiat împrejur, s-au strâns vecinii şi rudele şi vroiau 
să-l numească pe prunc – Zaharia – ca pe tată. Pentru că era soție de prooroc şi avea şi ea 
darul proorociei, Elisabeta spune că se va chema Ioan. Pentru că cei strânși obiectau şi îi 
cereau părerea, Zaharia scris pe o tăbliță „Ioan este numele lui” (Luca 1;63) iar în clipa 
următoare a putut din nou să vorbească. Fiind martorii atâtor minuni (stearpa a născut la 
bătrânețe, mutul a început  să vorbească) cei strânşi au început să se întrebe „Ce va fi oare 
acest copil?”(Luca 1;66). 
 Când a crescut, Ioan a plecat să trăiască în deşert, unde se hrănea cu miere 
sălbatică şi lăcuste şi se îmbrăca cu haină din păr de cămilă. Unii cercetători spun că ar fi trăit 
în comunitatea esenienilor. În anul 15 al domniei cezarului Tiberiu (anul 29), Ioan, când a auzit 
Cuvântul lui Dumnezeu în pustie, s-a dus în regiunea Iordanului, pentru a predica pocăinţa 
către mulţimile care veneau la el, atrase de viaţa sa îngerească. El îi boteza în apele 
Iordanului în semn de curăţire de păcatele lor, şi pentru a-i pregăti să îl primească pe 
Mântuitorul, el îi îndruma să facă mai curând roade vrednice de pocăinţă, decât să se laude că 
sunt fiii lui Avraam. Reluând cuvintele proorocului Isaia, el le spunea:  

Un glas strigă: "În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările 
Dumnezeului nostru. Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie 
cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede. Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul 
o va vedea căci gura Domnului a grăit". (Isaia 40, 3-5).  

Pentru că poporul se întreba dacă nu cumva era el Mântuitorul aşteptat de atâtea 
generaţii, Ioan le spune: "Eu vă botez cu apă, dar vine altul mai mare decât mine, El vă va 
boteza cu foc şi cu Duh Sfânt".  

Curăţenia sa şi dragostea sa pentru feciorie erau într-atât de mari încât fost socotit 
vrednic, nu doar de a-l vedea pe Mântuitor, al cărui Înainte-mergător a fost să fie, ci chiar să Îl 
boteze în Iordan ("ca să se plinească dreptatea") şi să fie martorul descoperirii Sfintei Treimi 
cu acest prilej (de acest moment facem pomenire la Teofanie, 6 ianuarie).  

 

 

 

 

 
SÂNZIENELE – SĂRBĂTOAREA SOARELUI ŞI A DRAGOSTEI. Pe 24 iunie se sărbătoresc Sânzienele, cea mai mare şi mai spectaculoasă sărbătoare păgână a 

anului şi singura admisă, chiar cu numele ei, în calendarul creştin – ortodox. Ea marchează începutul verii, pentru că pe 21 iunie este solstiţiu de vară sau vara astronomică. 

Soarele este pe boltă în cel mai înalt punct deasupra Ecuatorului, iar pe pământ este ziua cea mai lungă şi noaptea cea mai scurtă. Cerul se înalţă şi el după soare ţi ziua se 

transformă în eternitate. Timpul se face bun şi îngăduitor, creşte şi cuprinde gândul omului, purtându-l peste câmpurile şi poienile pline de flori de Sânziene, parfumate cu 

miros de Rai. Este momentul în care orice muritor care bate la vămile nevăzutului şi neştiutului poate să intre, doar purtând pe cap o coroniţă galbenă de flori sau folosind 

un fir de Sânziană. Noaptea de Sânziene este una cu adevărat magică. Este noaptea focurilor de vară, fiindcă este vară în cer şi vară pe pământ, este vară în suflete şi trupuri, 

este anotimpul dragostei şi al vieţii plenare. 

SFINTELE. FRUMOASELE. FATA PĂDURII. Sânzienele sunt în primul rând flori de câmp, galben-aurii cu inflorescenţe mărunte, pline de polen, mirosind puternic 

a fân şi miere. La cea mai mică atingere, din ele se scutură o ploaie fină de aur, pentru că ele iubesc soarele, iar viaţa lor este scurtă, de numai două-trei săptămâni, atâta 

vreme cât astrul zilei se află în tăria lui. Imaginea lor suavă le-a făcut Doamnele Florilor, Saint-zianele (Sfintele zeiţe sau zâne), poate şi pentru că parfumul lor nu seamănă 

cu al nici unei alte flori. 

În tradiţia populară, Sânzienele sunt nişte făpturi ireale, fantastice, numite Sfintele, Frumoasele, făpturi luminoase, albe, frumoase, binefăcătoare. Din cauza aceste 

denumiri, sunt adesea confundate cu Ielele, Măiestrele sau Vântoasele care, de regulă, sunt zâne rele. Că sunt diferite de Iele este absolut sigur, pentru că au numai însuşiri 

bune: fuioare de vânt uşoare în timpul zilei, noaptea se transformă în zâne cu părul galben şi rochii albe de abur ce dansează sub razele lunii prin grădini, mutându-se de la 

un loc la altul, cântând cu glasuri nemaiauzit de armonioase. Pentru că sunt din altă lume şi sunt atât de frumoase, „cine le vede – nu le crede şi cine le aude nu le răspunde”.  

Despre ele se ştie că iau glasul cucului pentru că, începând cu 24 iunie, cucul amuţeşte, placă în munte şi se transformă în uliu păsăresc, răzbunându-se pe toate 

celelalte păsări cântătoare. În realitate, ziua exactă când, cucul pleacă, nimeni  din lumea oamenilor n-o ştie. La trei zile după solstiţiul de vară, ziua începe să scadă. 

Întreaga vegetaţie îşi pierde, câte puţin, sevele şi aromele. De aceea, ultima zi de culegere a plantelor vindecătoare este ziua de Sânziene, fiind socotită şi cea mai bună zi 

din an, florile menţinându-şi puterile şi mirosurile înainte să le înceapă declinul. 

Se spune că, din  noaptea zilei de Sânziene, Fata Pădurii rupe vârfurile florilor, adică le ia puterea, mirosurile, ea fiind stăpâna absolută a florilor de leac, a apelor 

minerale şi termale, a vânturilor, a munţilor, a codrilor, putând să apară fie singură, fie multiplicată. Sânzienele sau sfintele zâne ar putea fi ipostaza benefică a Fetei Pădurii, 

Marea Zeiţă a vegetaţiei, fiindcă florile de Sânziene întră tot în patrimoniul ei. După cum se vede, acest cult precreştin a fost foarte puternic din moment ce supravieţuieşte 

şi în zilele noastre. 

Prof. Angela BÂLDEA 

 

● TRADIŢII ŞI FOLCLOR  MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ ● 

Sfântul Ioan medita fără încetare la Cuvântul lui Dumnezeu şi le considera pe 
toate ale acestei lumi ca fără valoare faţă de Legea dumnezeiască, a cărei desăvârşită 
întruchipare era viaţa sa. De aceea nu se temea să adreseze reproşuri aspre lui Irod 
Antipa, tetrarhul Galileii, om lipsit de ruşine şi dezmăţat care, contrar Legii, se căsătorise cu 
Irodiada, soţia fratelui său, Filip, pe când acesta din urmă era încă în viaţă şi avusese cu ea 
o fată, Salomeea. Profetul îi vorbea în numele lui Dumnezeu : "Nu îţi este îngăduit să ai ca 
soţie pe femeia fratelui tău". De aceea Irodiada nutrea o ură puternică împotriva lui Ioan şi 
voia să îl omoare; era însă împiedicată de Irod, care îl proteja pe Ioan, ca bărbat drept şi 
sfânt, dar mai ales pentru că se temea de popor, care îl cinstea ca pe un trimis al lui 
Dumnezeu. În cele din urmă Irodiada cea perfidă îşi atinse scopul şi făcu astfel încât 
Profetul sa fie dus la închisoare în fortăreaţa din Macheronte.    

Când a fost  aniversarea zilei de naştere a regelui, în apropierea Paştilor, acesta 
invită pe notabilii regatului său la un mare ospăţ, în timpul căruia toţi se dedară îmbuibării şi 
beţiei. Salomeea dansa cu voluptate în faţa mesenilor acestui banchet al slavei deşarte, şi 
ea plăcu privirii desfrânate a tatălui său care îi jura sa îi dea ca recompensă orice i-ar cere, 
chiar de-ar fi jumătate din regatul său. La sfatul mamei sale, tânăra ceru sa îi fie adus 
imediat pe un platou capul lui Ioan Botezătorul. Regele se simţi încurcat, dar din cauza 
jurământului său, şi pentru a nu-şi pierde onoarea în faţa invitaţilor, se decise să îl omoare 
pe Cel Drept. Sentinţa fu pe loc executată, un soldat îi tăie capul Sfântului Ioan în 
închisoare şi îl aduse imediat, încă sângerând, pe un platou, în sala de ospăţ care adresa 
în tăcere reproşul său faţă de slăbiciunea criminală a regelui. Salomeea prezentă mamei 
sale trofeul, cu aerul de a spune : "Mănâncă, o, mamă, trupul celui care a trăit ca unul fără 
trup, şi bea sângele lui. Această limbă care nu înceta să ne facă reproşuri va tăcea de-
acum pentru totdeauna".  

Ucenicii Sfântului veniră să îi ia trupul şi merseră să îl îngroape în Sevastia apoi se 
duseră să îl înştiinţeze pe Iisus. Abia mult mai târziu Moaştele Sfântului Înaintemergător 
fură regăsite în mod miraculos, pentru a răspândi harul asupra credincioşilor care li se 
închină. Acest act sângeros pare să fi fost îngăduit de Dumnezeu pentru că, după ce a fost 
Înaintemergătorul lui Hristos pe pământ, Sfântul Ioan Botezătorul să fie de asemenea în 
împărăţia morţilor şi să meargă să înştiinţeze pe morţii cei drepţi de speranţa în Mântuire, 
venirea apropiată a lui Mesia care trebuia să spargă, prin Cruce, porţile şi închizătorile 
Iadului.  

Prin viaţa precum şi prin moartea sa, Înaintemergătorul rămâne de asemenea pentru 
toţi Creştinii un Profet şi un stăpânitor al vieţii spirituale. Prin comportamentul său 
ireproşabil, el îi învaţă să lupte până la moarte împotriva păcatului, nu numai pentru 
respectul dreptăţii şi ascultarea Legii lui Dumnezeu dar şi pentru a înainta în virtute şi 
curăţia inimii. Orice conştiinţă cizelată prin meditarea asupra Legii lui Dumnezeu se 
aseamănă, deci, cu Înaintemergătorul şi croieşte "căile Domnului" în sufletul care se 
căieşte, pentru a-i da cunoaşterea Mântuirii (Luca 1,76).  

Prof. Steliana PÂRLEA 
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 1. REGULILE CANONICE ALE NUNŢII CREŞTINE                                                                    . 
a). Cei doi tineri care vor să se cunune unul cu altul, să nu fie între ei nici un fel de 

rudenie trupească sau duhovnicească, adică din Sfântul Botez. Cununia între rude este oprită 

cu desăvârșire de Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe. 

b). Părinţii celor doi tineri trebuie să se învoiască şi să se unească la căsătoria 

copiilor lor. Nunțile făcute fără voia părinţilor nu aduc bucurie copiilor şi sunt canonisite de 

Sfântul Vasile cel Mare în canoanele 38, 40 şi 42 ca şi desfrânarea, cu trei ani oprire de la 

Sfânta Împărtășanie până la împăcarea celor doi tineri cu părinţii lor. 

c). Cei doi tineri trebuie să se iubească şi să se învoiască a se căsători unul cu altul; 

căci de se căsătoresc fără voia lor, la îndemnul părinţilor sau pentru câștiguri materiale, 

această nuntă nu poate dăinui. 

d). Logodirea celor doi tineri să se facă cu preot, după rânduiala Bisericii, cu 

cercetarea canonică cuvenită. 

e). Tinerii logodiți sunt datori să trăiască la părinţii lor până la cununia religioasă şi 

să-şi păzească cu sfințenie fecioria, că de vor greși mai înainte sunt canonisiţi de Biserica ca 

niște desfrânați şi opriți șapte ani de la Sfânta Împărtășanie. 

f). Mai înainte cu o săptămână sau două de cununia religioasă cei doi tineri sunt 

datori să se spovedească la duhovnicul lor din copilărie sau la preotul satului, cu post şi 

rugăciuni şi, dacă au voie, să se pregătească pentru Sfânta Împărtășanie. 

2. GRADELE DE RUDENIE SAU RUDENIILE SUNT DE PATRU FELURI                           : 
A]. Rudeniile de sânge. I. Rudeniile de sânge (consangenitate) în linie dreaptă, 

care se opresc de la căsătorie la infinit. Consangenitatea în linie dreaptă se împarte în două: 

a). În linie dreaptă suitoare, adică, tată - bunic - străbunic etc. b). În linie dreaptă 

coborâtoare, adică tată - fecior - nepot - strănepot etc. II. Rudenii de sânge în linie 

colaterală, care se opresc de la căsătorie până la al șaptelea grad inclusiv. Frații de o mamă 

sunt de gradul II de rudenie; verii primari sunt de gradul IV de rudenie; verii al doilea sunt 

în gradul VI de rudenie şi nu se pot căsători unii cu alții; verii al treilea sunt în gradul VIII 

de rudenie şi aceștia au voie să se căsătorească între ei. Frații şi verii de tată vitreg sau 

mamă vitregă, nu se pot căsători între ei tot până la gradul VIII inclusiv. În cazuri de 

nedumerire se cere sfatul şi dezlegarea episcopului locului.  

B]. Rudenii prin încuscrire. Membrii a doua familii încuscrite nu se pot căsători 

până la al cincilea grad, inclusiv. Membrii a trei familii încuscrite nu se pot căsători până la 

al treilea grad, inclusiv, după sinodul patriarhal din Constantinopol, din anul 997. 

C]. Înrudire spirituală, din botez şi cununie, între nași, fini şi rudele lor. Căsătoria 

cu rude spirituale este oprită până la gradul al treilea inclusiv. Nu se pot căsători naşul cu 

fina, cu mama sau cu fiica finei. Nu se pot căsători finul cu fiica naşului şi fiul naşului cu 

fiica finei. 

D]. Înrudirea prin adopțiune (înfiere) se oprește de la căsătorie până la gradul al 

treilea, inclusiv. În toate cazurile cei doi tineri, dimpreună cu părinţii lor, sunt datori să 

consulte pe preot şi să asculte întru totul de rânduiala Bisericii fixată de Sfinții Părinţi şi 

păstrată cu atâta sfințenie de înaintașii noștri. 

Pentru cazuri cu totul speciale, excepționale, logodnicii trebuie îndrumați să 

consulte pe episcopul locului, care poate anula logodna, sau dă cuvenită dezlegare de 

cununie şi rânduiește un anumit canon de pocăință. Când cei doi tineri sunt rude apropiate, 

veri primari, frați primari, frați vitregi, cumnați etc., nici episcopul nu are voie să dezlege o 

asemenea nuntă fărădelege, pe care au oprit-o şi au legat-o Sfinții Părinţi. Iar "dacă vreun 

preot săvârșește o asemenea nuntă, fără știrea episcopului, să se caterisească" . De obicei, 

gradele de rudenie în căsnicie, mai ales cele din încuscrire, cele spirituale şi din înfiere, nasc 

multe probleme preoților şi Bisericii şi nu puţini tineri se căsătoresc fiind rude, fie din 

neștiință, fie din lăcomia de avere, fie din neascultare şi necredință, din care pricină au mult 

de suferit în viață. 

 3. CĂSĂTORII ÎNGĂDUITE DE  BISERICĂ                                                           . 
Biserica Ortodoxă îngăduie cu pogorământ trei căsătorii, însă în 

anumite condiții. - Sfântul Vasile cel Mare, în canonul 87, spune despre a 

doua nuntă: "Căsătoria a doua este îngăduită de Biserică, numai celor ce au 

rămas văduvi de tineri prin deces şi n-au copii". Iar Sfântul Apostol Pavel, 

sfătuiește la văduvie în castitate, dar cine nu poate "mai poate să se 

căsătorească, decât să ardă" (I Corinteni 7, 39).  

- Căsătoria a doua nu se binecuvântează cu cununie, ci se 

canoniseşte doi ani a nu se împărtăși, iar a treia căsătorie trei ani", zice 

Sfântul Nichifor în canonul 2. Dacă cei ce se căsătoresc a doua oară sunt 

bătrâni, "unii ca aceia mânie pe Dumnezeu, să aibă pocanie trei ani şi metanii 

câte 24 pe zi", zice Pravila Bisericească de la Govora, cap. 109. "Cel căsătorit 

a doua oară nu mai poate fi hirotonit" (Apostolic 17; VI Ecumenic, 3; Sfântul 

Vasile, 12). Slujba cununiei a doua se face simplă şi fără fast, iar preotul nu 

are voie să ia parte la masa lor (Neocezareea, 7). Preotul, dacă rămâne văduv, 

nu are voie să se căsătorească a doua oară. Dacă totuși îndrăznește la a doua 

căsătorie, pierde preoția şi nu mai are voie să săvârșească nimic din cele ale 

preoției (Sfântul Vasile, 6). 

- Căsătoria a treia se îngăduie de Biserică "numai de mare nevoie, 

acelora care nu au copii, până la vârsta de 40 de ani" . Sfântul Vasile zice că 

"la trigami să se aplice afurisire (oprim de la Sfânta Împărtășanie) cinci ani, 

fără a-i opri cu totul de la Biserica" (Canon 4) . "Nunta cea dintâi este lege, a 

doua iertare, iar cea de-a treia este călcare de lege", zice Îndreptarea Legii 

de la Târgoviște, cap. 205. Căsătoria a patra este oprită cu desăvârșire de 

Biserică. Cel vinovat este "afurisit şi lipsit de toată slujba Bisericii" până se 

desparte de acea persoană şi se pocăiește opt ani. "Dacă o femeie sau bărbat 

moare şi soțul rămas se căsătorește, nu păcătuiește ... dar dacă rămâne văduv 

(până la moarte) îşi agonisește mai multă slavă la Dumnezeu" (Pastorul lui 

Herma). Iar Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, în cartea sa Apologia, spune 

despre a doua căsătorie: "După Dascălul nostru, cei ce s-au căsătorit a doua 

oară după legea omenească sunt păcătoși, precum şi cei ce caută la femeie 

spre a o pofti. Că nu numai cel ce preacurvește cu fapta este preacurvar, ci şi 

cel ce voiește a preacurvi, fiindcă nu numai faptele ci şi gândurile sunt văzute 

la Dumnezeu...". Iar pe cei ce fac mai multe căsătorii, Sfinții Părinţi îi numesc 

poligami. Deci, după a doua nuntă nu mai este nuntă, ci poligamie. De aceea a 

zis Domnul samarinencei care păcătuise cu cinci bărbați : "Pe care îl ai, nu-ţi 

este ție bărbat" (Ioan 4, 18) . "Cei ce au trecut peste a doua nuntă, nu merită 

să fie numiți bărbaţi şi soți", zice Sfântul Vasile cel Mare, în canonul 4. Tot el 

spune pentru a treia nuntă : "Sfinți Părinţi au trecut sub tăcere nunta a treia 

(poligamia) şi au socotit-o ca pe o poftă dobitocească şi străină de vrednicia 

omului creștin. Nouă ni se pare că acest păcat este mai mare decât curvia..." 

(Canonul 80). 

 4. NAŞII LA BOTEZ ŞI LA CUNUNIE                                                                       . 
1). Naşii trebuie să se aleagă dintre cei mai buni şi mai evlavioși 

creștini, indiferent de starea lor socială, pentru ca nașii sunt povățuitori 

duhovnicești ai finilor lor şi au mai mari îndatoriri decât părinţii cei trupești. 

Nașii trebuie să fie oameni cumpătați, morali, blânzi, de model în societate. 

Să cunoască bine credința ortodoxă, Crezul, Catehismul ortodox, Sfânta 

Scriptură şi să meargă regulat la biserică. De aceea nu pot fi nași la botez şi la 

cununie creștinii de altă religie (catolici, protestanți, sectari etc.), cei ce trăiesc 

în concubinaj (necununați), în desfrânare, cei ce nu vor să aibă şi să crească 

copii, cei bețivi, divorțați şi cu nume rău în societate. Nașii trebuie să fie aleși 

cu multă grijă şi numai cu voia preotului paroh, în faţa căruia să se oblige că 

vor purta grijă să învețe pe finii lor frica lui Dumnezeu, să-i supravegheze, să-

i cheme la biserică, la spovedanie, la săvârșirea faptelor bune, să-i cerceteze 

regulat la casele lor, să-i mustre la nevoie, să le dea cărți creștinești de citit, 

pentru ca nașii au mare răspundere, fiind garanții finilor lor înaintea lui 

Dumnezeu şi a oamenilor. 

2). Naşul se leagă cu finul şi cu părinţii lui "printr-o rudenie 

spirituală, care este mai mare decât cea după trup, deoarece el se numește 

părinte duhovnicesc" după Canonul 53 al Sinodului VI Ecumenic. "Părinţii 

trupești, spune Dionisie Areopagitul, încredințează copilul unui creștin 

botezat care este un bun educator în cele dumnezeiești, încât copilul va 

rămâne pentru toată viaţa sub povățuirea lui, ca la un tată duhovnicesc şi 

garant al vieții lui după Dumnezeu..." Naşul trebuie să locuiască cât mai 

aproape de finul său pentru a-l supraveghea şi ajuta la învățătura poruncilor 

lui Dumnezeu. Iată pe scurt, cum se aleg nașii de la botez, de la cununie şi 

călugărie. Ei trebuie să fie cei mai buni din cei mai buni, ca cei ce trebuie să 

dea socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru fiii lor sufletești. Putem spune că 

mulți nași credincioși îşi mântuiesc sufletele prin finii lor, dacă îi cresc în 

frica Domnului; dar mai mulți se osândesc pentru lenevirea şi nepăsarea faţă 

de fiii lor sufletești. La rândul lor şi finii au datoria să asculte pe nașii şi 

garanții lor sufletești, să-i consulte în toate, să primească sfaturile lor cele 

bune, să se roage zilnic pentru nașii lor, pentru preoții care i-au botezat, 

cununat sau călugărit şi să le fie de model duhovnicesc în toată viața.  

5. CONDIŢIILE ÎN CARE BISERICA ORTODOXĂ APROBĂ DIVORŢUL. 
După învățătura dată nouă de Dumnezeu, căsătoria este indisolubilă, adică 

una singura pe toată viața : "Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă" 

(Matei 19, 6). Numai moartea desparte în chip firesc pe cei doi soți. Totuși, 

sunt câteva excepții îngăduite de Biserică, ce duc la despărțirea soților între ei 

prin divorț. Iar divorțul este desfacerea căsătoriei pe care o provoacă soţii 

între ei, pentru care Biserica nu le poate da nici o binecuvântare sau hotărâre 

juridică oficială. De aceea, nici nu se prevede vreo slujbă bisericească la 

divorț. Adevărata legiuitate a nunţii constă numai în căsătoria întâia. 

Desfacerea ei legală o face numai moartea unuia dintre soți, sau pe plan mai 

înalt, moartea ambilor soți, căci după moarte "sunt ca îngerii, necăsătoriţi" 

(Matei 22, 30). Cu toate acestea, conducerea bisericească, ținând seama de 

scopul moral al căsătoriei, încă din vremea apostolilor a dat îngăduință 

văduvei rămasă prin deces de a se recăsători. Deci ca o iconomisire dintre cele 

două alternative: a văduvei prea superioare, în deplină stăpânire de sine (Luca 

2, 36-37) şi a desfrâului prea păcătos, i s-a indicat calea de mijloc a căsătoriei 

celei de a doua (I Corinteni 7, 8-9; I Timotei 5, 3, 6, 14), cum spune așa de 

clar Arhimandritul Nicodim Sachelarie, în lucrarea sa monumentală Pravila 

Bisericească. [continuare în numărul următor] 
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LUMINĂ DIN LUMINĂ   

  I. LITURGHIA CATEHUMENILOR 
                                       (celor chemaţi la botez)                               . 

 
Se numește astfel, deoarece în primele veacuri creştine, 

participanţii nu erau botezaţi şi, prin urmare, nu se puteau împărtăşi cu 

Trupul şi Sângele Domnului şi nu aveau voie  să participe la liturghia 

euharistică. 

1.  BINECUVÂNTAREA MARE. Liturghia propriu-zisă, ca 

împreună slujire a preotului şi credincioşilor, debutează cu binecuvântarea 

solemnă a împărăţiei Sfintei Treimi, mărturisire a faptului că Sfânta 

Liturghie reprezintă intrarea Bisericii în Împărăţia lui Dumnezeu. 

(Sfintele uşi sunt deschise şi perdeaua ridicată. Diaconul, stând în faţa 

uşilor împărăteşti zice cu glas mare):  

Diaconul: Binecuvântează, părinte. 

 (Preotul, având capul descoperit, ia Sfânta Evanghelie cu amândouă 

mâinile, o ridică puţin şi face semnul Sfintei Cruci pe sfântul antimis, 

începând cu capătul de sus, apoi cu cel de jos, la stânga şi la dreapta 

zicând):  

Preotul: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  

(Preotul închide sfintele uşi, iar diaconul zice ectenia mare.) 

  2. ECTENIA MARE. Ectenia mare este o rugăciune atot-

cuprinzătoare, specifică începutului slujbelor, la care participă toţi cei 

prezenţi în biserică. Preotul sau diaconul adresează succesiv credincioşilor 

îndemnurile spre rugăciune învăţându-i astfel ce să ceară iar aceştia 

răspund înălţând spre Dumnezeu o scurtă dar profundă rugăciune: 

„Doamne miluieşte!”. 

Diaconul: Cu pace Domnului să ne rugăm.  

(În timpul ecteniei mari strana răspunde după fiecare ectenie de cerere.) 

Strana: Doamne miluieşte.  

Diaconul: Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor 

noastre, Domnului să ne rugăm.  

Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui 

Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.  

Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu 

evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.  

Pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N) Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, pentru (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi 

Mitropolitul) nostru (N), pentru cinstita preoţime şi cea întru Hristos 

diaconime, şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.  

Pentru (aici se pomeneşte Cârmuirea ţării, după îndrumările Sf.  

Sinod), Domnului să ne rugăm.  

Pentru sfânt locaşul acesta, ţara aceasta şi pentru toate oraşele şi 

satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne 

rugăm.  

Pentru buna-întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea 

roadelor pământului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.  

Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, pentru cei 

bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, 

Domnului să ne rugăm.  

(Aici se pot adăuga şi alte ectenii pentru felurite cereri)  

Pentru ca să fim izbăviţi noi, de tot necazul, mânia, primejdia şi 

nevoia, Domnului să ne rugăm.  

Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu 

harul Tău.  

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, 

de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o 

pomenim. (Când strana cântă Preasfântă Născătoare..., preotul zice încet 

rugăciunea antifonului întâi.) 

Strana: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.  

Diaconul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui 

Hristos Dumnezeu să o dăm.  

Strana: Ţie, Doamne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– va urma – 

  SFÂNTA LITURGHIE – ÎNuRE MItuIC ŞI tIMBOLIC .  
                                     (taine şi semnificaţii)                                . 

Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Ortodoxiei, slujba în care se 

realizează, unirea tuturor în Biserică şi intrarea Bisericii în Împărăţia lui Dumnezeu. Toate 

celelalte slujbe sunt o pregătire pentru Liturghie şi îşi găsesc împlinirea în ea.  

Sfânta Liturghie este o pomenire a faptelor mântuitoare ale lui Dumnezeu începând 

de la creaţie şi a lucrării mântuitoare a lui Hristos. Dar această pomenire nu este o simplă 

comemorare ci o actualizare a evenimentelor. În Liturghie are loc o dezvăluire crescândă a 

prezenţei lui Hristos Cel Întrupat, Răstignit, Înviat şi Înălţat dar şi ca Cel va să vină.  

La Sfânta Liturghie se prezintă toata istoria religioasă, de la vestirea naşterii 

Mântuitorului până la Înălţarea Sa la cer. La început, credincioşii Îl descoperă pe Iisus prin 

cuvânt, iar la sfârşit prin Sfânta Împărtăşanie, adică prin Sângele si Trupul Său, care sunt 

prefăcute din pâine şi vin. Acesta este momentul principal al Sfintei Liturghii. 

Prima Sfântă Liturghie a fost săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de 

Taină, înainte de Patimile Sale. Atunci, luând Iisus pâinea, a binecuvântat-o şi, frângând-o, 

a dat-o Apostolilor spunând: "Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru 

voi spre iertarea păcatelor!", apoi luând paharul cu vin, a spus: "Beţi dintru acestea toţi, ca 

acesta este sângele Meu, care pentru voi si pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor!". 

Apoi a poruncit Apostolilor: "Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea!". 

Liturghia este Slujba Dumnezeiască prin care pâinea şi vinul ce se aduc de către 

credincioşi ca jertfă se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului, prin pogorârea Duhului 

Sfânt asupra lor şi se oferă credincioşilor spre împărtăşanie şi viața de veci. Viaţa creştină 

autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul central în Biserică 

şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios demnitatea de mădular al Trupului lui Hristos.  

Dar pentru a putea participa deplin la Liturghie şi nu numai a asista este foarte 

important ca fiecare credincios să înţeleagă semnificaţia ei. De aceea, începând cu acest 

număr al revistei Lumină din Lumină vom prezenta schematic semnificaţia diferitelor 

momente ale acestei slujbe esenţiale a Bisericii care este Sfânta Liturghie. 

Proscomidia. Înainte de începutul propriu-zis al Sfintei Liturghii, în altar, la 

adăpost de privirile credincioşilor, preotul, singur sau împreună cu diaconul, săvârşeşte un 

ritual care are aspectul unei slujbe aparte având o formulă de binecuvântare şi una de 

încheiere. Este vorba de Proscomidie care nu este însă o slujbă de sine stătătoare ci o parte 

integrantă şi indispensabilă a Sfintei Liturghii.  

Proscomidia, în esenţa ei, constă în punerea înainte a darurilor pentru jertfa 

liturgică, însăşi denumirea de Proscomidie venind de la cuvântul grecesc proskomizw care 

înseamnă a pune înainte, a aduce, a oferi, a face dar. Mai precis slujba Proscomidiei constă 

în alegerea, pregătirea şi afierosirea de către preot a darurilor de pâine şi vin aduse de 

credincioşi la altar. Astfel darurile sunt ridicate la calitatea de Cinstite Daruri, gata pentru a 

fi sfinţite şi prefăcute în Trupul şi Sângele Domnului în cadrul Sfintei Liturghii. 
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2. SINODUL al II-lea DE LA CONSTANTINOPOL (MAI-IULIE 381) este convocat de împăratul Teodosie (379-

395)
1
, fără consultarea papei Damas I (366-387), cu intenția de a pune capăt controversei ariene, care a continuat şi după 

Sinodul de la Niceea, datorită sprijinului dat de chiar împăratul Constantin semiarienilor (împăratul exilează pe sfântul 

Atanasie la Treves) şi mai ales persecuției în care succesorii lui Constantin – Constantia (350-361), sora lui Constantin, 

Constant si Valens (†378) – o declanșează împotriva ortodocșilor de la Niceea. Sinodul este chemat să se pronunțe în legătură 

cu două erezii ale timpului: cea susținută de Macedonie, episcop de Constantinopol – care nega deplina dumnezeire a 

Duhului Sfânt, spunând că este o creatură a Fiului – şi cea a lui Apolinarie, episcop de Siria, care nega prezenţa 

sufletului rațional (sau spiritul) în Hristos, acesta fiind înlocuit cu Cuvântul
2
. Sinodul reia doctrina de la Niceea asupra Sfintei 

Treimi – doctrină întărită apoi de teologia trinitară a părinților capadocieni, Vasile, Grigorie de Nazianz şi Grigorie de Nyssa, 

care au impus cu autoritate formula: Una şi aceeași fire dumnezeiască în trei Persoane
3
- şi adăugă articolele privitoare la 

Duhul Sfânt. Împotriva lui Macedonie, cei 150 de părinți, fără să folosească homoousios = de o fiinţă, afirmă că Duhul este 

închinat şi slăvit împreună cu Tatăl şi cu Fiul
4
. Sinodul respinge apolinarismul, în expresia „de la Duhul Sfânt şi din 

Fecioara Maria”.     
Simbolul din 381 va deveni crezul clasic, ecumenic, al Bisericii creștine. El va pătrunde în liturghie şi va fi confirmat 

de toate sinoadele ulterioare sub denumirea de crez niceoconstantinopolitan. În canonul 3, sinodul fixează ordinea celor cinci 

patriarhate, ţinând seama de situația politică a vremii. Roma fiind prima, iar Constantinopolul ocupă locul doi, având privilegii 

egale cu cetatea imperiala, Roma. După moartea lui Constantin Magnus ”cel Mare” situaţia este instabilă. Constantin moare în 

337. Urmaşul lui în Occident este Constant ale cărui convingeri sunt niceene. Orientul, sub Constanţiu II, va rămâne arian. 

Odată cu uciderea lui Constant, şi partea occidentală se va alinia la poziţia oficială a Orientului, puţinii care vor rămâne fideli 

faţă de ortodoxie fiind exilaţi. 

 Generaţia care urmează după moartea lui Arie (335), Eusebiu de Cezareea (340), Eusebiu de Nicomidia (341), va 

încerca să stabilizeze, fără a-l urma orbeşte pe Arie, însă fără a fi precişi în formulele privitoare la asemănarea dintre Dumnezeu şi Logos. Conciliul din Antiohia (345) va 

prelungi epoca de echivoc dogmatic, chiar dacă sunt respinse formule ca ,,Fiul scos din neant” şi ,,a fost un timp în care Fiul nu exista.”
5
 

Anul 350 aduce cu sine apariţia unui tip de neoarianism
6
 mai radical decât cel al lui Arie, anume anomeismul susţinut de Aetius şi Eunomos. Pentru Aetius, 

esenţa divină caracteristică Tatălui este nenăscută, iar Fiul trebuie să fie complet diferit (anomoios), iar Eunomos, practic, nu va nuanţa cu nimic această poziţie. Perioada 

domniei lui Constanţius cuprinsă între anii 357-360 cunoaşte o înmulţire a conciliilor, un factor în plus fiind şi indecizia împăratului de a adopta o teologie sau alta. La 1 

ianuarie 360, Constantius acceptă homeismul lui Aetius şi această teologie va fi considerată arianismul istoric. 

Următoarele două decenii înregistrează o altă discuţie: paralel cu divinitatea Fiului, este pusă sub semnul întrebării divinitatea Sfântului Duh. Erezia 

pneumatomahă se va răspândi în Asia Mică, în rândurile homiusienilor, împotriva cărora se va lupta şi Sfântul Atanasie şi Sfântul Vasile cel Mare
7
. După scurta domnie a 

lui Iulian (361-363), Valentinian (364-375) îl asociază pe fratele său Valens (364-378). Dacă Valentinian era un niceean care nu se amesteca în teologie, Valens adoptă 

arianismul.
8
 La 19 ianuarie 379, succesorul lui Valens în Orient devine generalul iberic Teodosie, un niceean convins care la 28 februarie 380 dă un edict prin care este 

impusă ortodoxia. În 388 Teodosie recucereşte Occidentul, intervenind pentru împărăteasa Iustina şi fiul ei Valentinian II, împotriva uzurpatorului Maximus şi abrogând 

măsurile de toleranţă în favoarea arienilor. De acum înainte, arianismul este învins, iar ortodoxia devine religia oficială a Imperiului roman. Teodosie I (379-395) si 

împăratul occidental, Gratian (375-383), au început să considere creștinismul ca o religie de Stat. Gratian a renunțat la titlul păgân de pontifex maximus in 381, iar 

Teodosie a fost primul împărat botezat la începutul domniei. El a rupt total legăturile cu cultele păgâne, aprobând cererea episcopilor creștini de închidere a templelor. În 

unele locuri au izbucnit incidente între creștini şi păgâni, Teofil arhiepiscopul Alexandriei transformând de exemplu templul lui Dionysos in biserica si a distrus templul 

lui Serapis. În anii 391-392, Teodosie I a publicat două decrete prin care erau interzise cultele păgâne publice sau private. Din acest moment Imperiul devenea din punct 

de vedere constituțional un Stat creștin, în care păgânismul era redus la stadiul de minoritate tolerată. Politica riguroasă de mai târziu a lui Justinian I (527-565) a 

eliminat complet păgânismul din viața publică.           [Prof. Maria PLIC, Şcoala Generală Nr.4 – Vulcan] 

 

 

  

                                                 
1 I. RĂMUREANU, Istoria Bisericii universale, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 121-123  
2 Pr. Prof. Dr. C. COMAN, Erminia Duhului, Editura Bizantină, Bucureşti, 2003; 
3 Prof. N. CHITESCU, Pr. Prof. I.TODORAN, Pr. Prof. I.PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, Vol. II, Cluj-Napoca, 2005, pp. 38-60. (Opera mântuitoare, Mântuirea obiectivă, Întreita slujire a Mântuitorului, Răscumpărarea în concepţia ortodoxă); 
4 Pr. Prof. Dr. N.D. NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I şi II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996 şi 2001; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005.pag 113 
5 Lect. dr. I.CORDONEANU, Analele Universităţii Dunărea de Jos , Aspecte istorice privind Conciliul de la Niceea şi doctrina arianistă în secolul al IV-lea d. Hr., pag 109                                                     
6 Pr. Prof. D.STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol. II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, pp. 116-198.  
7 I.G.COMAN, Patrologie, III, 1988, p. 77-82;  
8 H.I.MARROU, Biserica în antichitatea târzie 303 – 604, Ed. Teora, 1999, p. 40.  

importanţa lor pentru  

viaţa Bisericii (continuare din numărul 2) 

 
 
 
Dacă soțul are ca model Mântuitorul Hristos şi dragostea Sa pentru Biserică, 

atunci el o va iubi pe soție cu o dragoste sacrificatoare. După cum Hristos s-a dat pe Sine 
pentru Biserică, tot aşa soțul, în dragoste se da soției sale. Adevărata dragoste “nu caută 
folosul său” (1 Cor 13:5), deci nu este egoistă. În căsătorie, cei doi devin un singur trup, 
așa că orice se face celuilalt se face şi lui personal, devenind o experiență de împlinire 
reciprocă. Dacă ambii soți sunt supuși lui Dumnezeu şi unul altuia, ei vor fi în așa fel 
împliniți, încât nu vor mai fi tentați să caute în altă parte împlinire.  

S-a mai spus că omul este creat pentru viața în societate (obște), adică pentru a 
trăi împreună cu semenii săi: “Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul 
singur; să-I facem ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2, 18). Cea dintâi formă a vieții de obște 
este tocmai familia. Pe familie se întemeiază apoi toate celelalte forme de viață 
obștească. Dar familia nu este numai sâmburele din care creşte societatea omenească, 
ci ea este şi cel dintâi așezământ de creștere morală a omului, neapărat necesar pentru 
bunăstarea societăţii. 

Familia este răsadnița de virtuți şi izvor de întărire morală. În sânul ei îşi 
primește copilul primele îndrumări de viață, care îi rămân întipărite în suflet pentru 
totdeauna. Căci, dacă temelia bunei creșteri a copilului este dragostea şi înțelegerea firii 
sale, lucrul acesta se face mai întâi şi cel mai bine în familie. Numai părinții au dragoste 
faţă de copiii lor în măsura cea mai mare şi numai ei au prilej potrivit şi îndelungat să 
înțeleagă deplin firea fiecărui copil al lor. 

Pentru a-şi putea îndeplini cum se cuvine lucrarea ei, de a creşte oameni cinstiți 
în orice privință, familia creștină trebuie să se călăuzească după îndrumările morale 
sănătoase care se găsesc în învățătura sfintei noastre Biserici Ortodoxe, păstrătoarea 
adevărurilor veșnice.  
 

Prof. Elena BĂRBULESCU  
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

www.energeticnr1.com 

 

 Familia creștină în † Biserica OrvPdPxă            
 

 
După învățătura Sfintei noastre Biserici, familia este un așezământ dumnezeiesc şi 

temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi 
femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa sfântului altar. Această legătură răsare din imboldul 
firesc sădit de Dumnezeu în om.  “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va 
alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Efes. 5, 31). 

Cea dintâi familie s-a întemeiat în Rai, având ca preot şi martor pe însuși Dumnezeu. 
“Şi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu i-a făcut; a făcut 
bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creșteți şi vă înmulțiți şi umpleți 
pământul şi-l stăpâniți”. (Fac. 1, 27-28). 

Familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintre un singur bărbat şi o singură 
femeie. “Fiecare (bărbat) să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său” (I Cor. 
7, 2).  Sfânta noastră Biserică nu îngăduie legătura dintre bărbat şi mai multe femei, căci 
aceasta înjosește femeia. În familia creștină femeia este soţie, adică tovarășa de viață şi 
împreună-lucrătoare cu bărbatul, în toate. Creștinismul a ridicat femeia din starea de înjosire 
faţă de bărbat, în care se găsea mai înainte, şi a așezat-o în toată vrednicia ei de ființa creată 
“după chipul lui Dumnezeu”, precum spune Sfântul Apostolul Pavel: “Nu mai este parte 
bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (Gal. 3, 
28). Astfel, creștinismul a arătat pentru prima dată că femeii i se cuvine aceeași prețuire ca şi 
bărbatului. Numai mult mai târziu, orânduielile omenești i-au recunoscut şi ele femeii drepturi şi 
îndreptățiri alături de bărbat.  

Pentru ca relația dintre soţ şi soție să fie după modelul Scripturii, soțul trebuie să 
învețe să-şi iubească soția cu lepădare de sine. Apostolul Pavel scrie Efesenilor: “Bărbaţilor, 
iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). 
Am spus “să învețe” deoarece acest fel de iubire nu vine în mod automat, firesc. Trebuie să 
învățăm, urmând exemplul Mântuitorului unde vedem că dragostea autentică nu poate veni pe 
cale normal firească, ci trebuie să izvorască din sursa nesecată, din Dumnezeu, care este 
dragoste. Apostolul ridică nivelul dragostei în familie la cel mai înalt standard, arătându-ne că 
aceasta este o ilustrație a relației dintre Hristos şi biserica Sa. 
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LUMINĂ DIN LUMINĂ   

 

  

 

           Simbolul credinţei – necesitate a începuturilor creştinismului          . 
 

Mărturisirile de credinţă au apărut încă din primul secol creştin, ca răspuns al Bisericii la 
nevoile de exprimare a credinţei, pentru pregătirea celor care primeau botezul sau Sf. 
împărtăşanie ca îndreptar al credinţei adevărate, în lupta împotriva ereziilor. 

Cea mai veche mărturisire de credinţă este Crezul Apostolic, considerat a fi fost alcătuit 
chiar de Apostoli. Acesta cuprinde pe scurt mărturisirea credinţei în Sfânta Treime, cu amintirea 
câtorva însuşiri specifice pentru fiecare Persoană; a credinţei în Biserică, în comuniunea Sfinţilor, 
în iertarea păcatelor, în învierea morţilor şi în viaţa veşnică. Crezul Apostolic constituie modelul 
pentru mărturisiri ulterioare, ce au apărut în majoritatea centrelor creştine importante. 

Context istoric. Începuturile alcătuirii Crezului niceo–constantinopolitan sunt legate de 
frământările doctrinare provocate de preotul eretic Arie din Alexandria.  

Arie a fost un eretic antitrinitar, care afirma că Dumnezeu este o singură persoană, neagă 
Sfânta Treime şi dumnezeirea Fiului, despre care spune că este prima creatură a Tatălui, făcut de 
Dumnezeu în timp, ca prin El să creeze lumea. Consideră că Dumnezeu nu poate intra în contact cu 
ea şi de aceea îşi creează un intermediar, pe Fiul. Arie îşi începe propagarea ereziei în anul 318 şi, 
deşi este condamnat de un Sinod local, la Alexandria, în 320 sau 321, ideile sale continuă să se 
răspândească.  

Sinodul I: Iisus Hristos – de o ființă cu Tatăl. Împăratul Constantin cel Mare convoacă 
Sinodul I ecumenic, la Niceea, în 325. Cei 318 episcopi participanţi statornicesc credinţa despre 
dumnezeirea Fiului şi deofiinţimea Lui cu Tatăl, într-o mărturisire de credinţă. Arie şi adepţii lui 
sunt anatematizaţi şi exilaţi. 

La Niceea, în formularea învăţăturii despre Fiul, s-a folosit mărturisirea de botez a Bisericii 
din Cezareea Palestinei, prezentată în Sinod de episcopul Eusebiu de Cezareea. Sinodul a înlocuit 
expresia „Cuvântul lui Dumnezeu cu expresia Fiul lui Dumnezeu, aducând lămuriri şi cu privire la 
învăţătura despre Fiul, Dumnezeirea Fiului şi deofiinţimea cu Tatăl, atacate de Arie.  

Este cunoscut faptul că Sfântul Nicolae l-a pălmuit în plin Sinod Ecumenic pe Arie, care nu 
s-a lăsat convins de cele câteva sute de teologi şi ierarhi dreptmăritori să renunţe la învăţăturile 
sale greşite despre persoana Mântuitorului. 

Sinodul nu şi-a propus să definitiveze mărturisirea ca Simbol de botez, deci, nefiind un 
simbol propriu-zis, ci mai degrabă o definiţie de credinţă trinitară, aceasta nu a fost folosită în cult, 
multe Biserici păstrându-şi propriile mărturisiri de credinţă, pe care le completau cu fraze din 
mărturisirea Sinodului I şi cu alte formulări dogmatice, ca răspuns la ereziile apărute după sinod. 
Astfel au continuat să existe o mulţime de mărturisiri de credinţă. 

În acea perioadă au apărut şi alte erezii care au tulburat liniştea Bisericii cum au fost cele 
promovate de Apolinarie din Laodiceea sau Macedonie, episcop de Constantinopol, (nega 
dumnezeirea Sfântului Duh, pe care-L consideră cea mai nobilă creatură a lui Dumnezeu, 
superioară îngerilor). Astfel, mai ales datorită lipsei unor clarificări doctrinare referitoare la Duhul 
Sfânt, s-a simţit nevoia completării Crezului de la Niceea şi transformării lui într-o normă de 
credinţă general acceptată 

Sinodul II: Simbolul niceean este completat cu învăţătura despre Sfântul Duh, despre 
Biserică, botez, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Sinodul II ecumenic a fost convocat de împăratul 
Teodosie cel Mare pentru primăvara anului 381 (mai-iulie), sub președinția episcopului Meletie al 
Antiohiei, apoi, după moartea acestuia, a Sf. Grigorie Teologul, episcopul Constantinopolului, urmat 
de patriarhul Nectarie al Constantinopolului. Au participat 150 de episcopi din toate colţurile 
Răsăritului Imperiului Roman. 

Necesitatea completării Crezului a fost afirmată de Sf. Atanasie cel Mare, cu aproape două 
decenii înainte de Sinodul II ecumenic. Deoarece ereticii îşi căutau argumente în Crezul niceean, 
Părinţii Sinodului II, de la Constantinopol (381), au adus clarificările necesare. Au fost făcute zece 
adaosuri şi precizări mai importante Crezului de la Niceea. 

Sinodul a avut ca scop rezolvarea controverselor hristologice de după arianism, 
combaterea ereziei lui Macedonie, formularea învăţăturii ortodoxe despre Sf. Duh, rezolvarea unor 
probleme canonice de disciplină, autoritate şi jurisdicţie bisericească. La lucrările sinodului s-au 
remarcat Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Chiril al Ierusalimului, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Epifanie al 
Ciprului. Sinodul II a anatematizat toate fracţiunile arienilor. Expunerea dogmatică afirmă 
deofiinţimea şi deosebirea celor trei Persoane ale Sf. Treimi, dar şi întruparea desăvârşită a Fiului. 
Sf. Părinţi au completat Simbolul niceean cu învăţătura despre Sfântul Duh, despre Biserică, botez, 
învierea morţilor şi viaţa veşnică, aducând unele precizări şi lămuriri articolelor alcătuite la 
Niceea.  

Ulterior, Crezul, în forma adoptată la primele două sinoade ecumenice – Niceea (325) şi 
Constantinopol (381) -  numit şi niceo-constantinopolitan a înlocuit mărturisirile de credinţă ce se 
foloseau în diferite biserici. A fost recunoscut la sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451) ca 
expresie autentică a credinţei Bisericii universale, iar la începutul secolului al VI-lea a devenit 
parte a Sfintei Liturghii. 

 

 Crezul Niceo-Constantinopolitan (381 d.Hr.)                                        . 
 
Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi 
nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, 
Născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi 
pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria 
Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, Şi a pătimit şi S-a 
îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Sfintele Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. 
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru unul 
Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul 
este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească 
Biserică, Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce 
va să fie. Amin ! 
 

Sfânta Treime. Stejarul din Mamvri 
● Icoană de Andrei Rubliov ● 

CĂRĂMIDA 
SFÂNTULUI SPIRIDON 

 
Sfântul Spiridon s-a născut pe la anul 270, în Askia, Cipru, 

şi a prins zilele împăratului Constantin cel Mare, trăind până pe la 
jumătatea secolului IV. Numele său vine de la un cuvântul σπσρις, 
care în greacă înseamnă "coşuleţ". În tinereţe, a fost păstor de oi şi a 
avut şi o soţie, care i-a murit însă de timpuriu. Acest trist eveniment l-
a făcut să îmbrace schima monahală, devenind ulterior şi păstor de 
suflete, ca episcop al Trimitundei, fără a abandona, însă, nici oile 
necuvântătoare, pe care a continuat să le ducă la păscut. 

În timpul persecuţiilor sub împăratul Maximian (295 AD), 
sfântul a fost arestat şi exilat. În anul 325 d.Hr., a participat la Primul 
Sinod Ecumenic de la Niceea unde a uimit pe mulţi cu simplitatea cu 
care a explicat credinţa ortodoxă. Fără prea multă carte, sfântul a 
reuşit să convertească un mare filozof al vremii de la arianism la 
Ortodoxie, uimind pe toţi cei prezenţi la Sinodul de la Niceea. El a 
explicat unitatea şi diversitatea Sfintei Treimi ţinând în mână o 
cărămidă şi spunând simplu că este formată din trei elemente 
esenţiale, şi anume foc, pământ şi apă. În timp ce vorbea, s-a aprins 
focul în partea de sus a cărămizii şi a început să curgă apa din 
partea de jos. Tot acolo, la Niceea, l-a cunoscut pe Sf. Ierarh 
Nicolae; între cei doi ierarhi s-a format o prietenie trainică. 

Vieţile Sfinţilor abundă în istorisiri despre minunile sale, el 
făcând parte dintre Sfinţii taumaturgi: ▪ În vreme de secetă a adus pe 
pământ ploaie; şi iarăşi, prin rugăciunea lui, a oprit ploaia cea peste 
măsură. ▪ A pus capăt foametei puse la cale de vânzătorii de grâu, 
dărâmându-le hambarele în care ţineau grâul. ▪ A prefăcut şarpele în 
aur şi, după ce a scăpat pe sărac de nevoie, a prefăcut iarăşi aurul în 
şarpe. ▪ A oprit curgerile râurilor. ▪ A dat la iveală gândurile 
păcătoase ale unei desfrânate, care îndrăznise să se apropie de el şi 
a făcut-o să-şi mărturisească păcatul. ▪ A astupat, prin puterea 
Sfântului Duh, gura celor ce se semeţeau cu ştiinţa lor, la Sinodul de 
la Niceea. ▪ O femeie i-a cerut o sumă de bani ce o încredinţase spre 
păstrare fiicei lui; sfântul a întrebat pe fiica lui, moartă mai demult, 
unde a pus banii; şi aflând de la ea unde erau ascunşi, i-a dat 
stăpânei lor. ▪ A vindecat pe împăratul Constanţie de boala de care 
suferea. ▪ A dat din nou viaţă copilului unei femei. ▪ A mustrat pe cel 
ce voia să-i ia din pricina lăcomiei o capră fără să o plătească şi a 
făcut să fugă capra în ocol de la cel ce o trăgea cu sila; iar după ce a 
numărat şi preţul ei, capra a stat cu cele cumpărate.  ▪ A vindecat 
muţenia unui diacon, căruia îi poruncise să spună o mică rugăciune 
pe vremea unei arşiţe, iar el, pentru mărire deşartă, lungise 
rugăciunea şi din pricina asta amuţise îndată.  

Aparent ilogice şi de necrezut, aceste minuni (doar câteva 
sunt citate mai sus) trebuie interpretate într-o cheie mai subtilă, dată 
de apropierea care s-a făcut între numele său şi cuvântul latinesc... 
spiritus. Majoritatea acestor minuni (exceptând-o pe cea de la 
Niceea) vorbesc de la sine despre puterea discernământului, despre 
dreapta socoteală şi despre cumpătare. În privinţa minunii de la 
Niceea, când, luând în mână celebra lui cărămidă, a scos în evidenţă 
cele trei elemente care o compun (pământul, apa şi focul), această 
minune era destinată înţelegerii consubstanţialităţii celor Trei 
Persoane Treimice - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

 [http://ro.orthodoxwiki.org] 
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CREZUL 

reper ortodox 
în calea spre mântuire 

Nu există om căruia să nu-i bată Dumnezeu la uşa 
sufletului. Şi nu doar o dată în viaţă. De multe ori, însă, în goana 
zilnică după deşertăciune nu auzim bătaia Lui. Totuşi, cel puţin o 
dată în viaţă, ne răsună în urechile conştiinţei întrebarea dacă viaţa 
noastră are logică şi sens fără o viaţă ulterioară, veşnică. Pentru că, 
aşa cum se întreabă şi Marin Preda în romanul „Cel mai iubit dintre 
pământeni”: Dacă moartea ar fi sfârşitul a tot, cei mai câştigaţi ar fi 
ticăloşii, moartea i-ar elibera şi de trup şi de suflet şi de păcate, iar 
tăcerea care s-ar lăsa pe mormintele lor ar fi egală cu a celor care 
au fost virtuoşi! 

Aţi auzit vreodată expresia: ce să caut eu la biserică, 
fiindcă eu sunt păcătos? Păi, tocmai! Mântuitorul a venit pentru cei 
păcătoşi! Sunt, în istoria Bisericii, multe cazuri în care mari ticăloşi 
au devenit mari sfinţi şi mari propovăduitori ai Adevărului. Cel mai 
elocvent exemplu: Sf. Ap. Pavel. 

Important este ca, atunci când Dumnezeu vine şi ni se 
oferă, acest moment să coincidă cu nevoia noastră de întoarcere 
către El. În zilele noastre un om care vrea să se apropie de 
Dumnezeu poate întâmpina o (falsă) problemă: pe care cale 
creştină să îşi îndrepte paşii? În lume, azi, creştinii (cei care cred în 
Iisus Hristos şi folosesc Biblia) sunt împărţiţi în peste 11000 (aţi citit 
bine: unsprezece mii) de culte. Şi diversificarea continuă, apar 
continuu altele noi. Există catolici, reformaţi, greco-catolici, 
baptişti, penticostali, adventişti, etc. 

Despre Marea Schismă – cea care i-a despărţit pe 
catolici de ortodocşi (16 iulie 1054) – vom vorbi, cu siguranţă în 
numărul viitor al revistei „Lumină din Lumină”. Ceilalţi au apărut 
după „reforma” lui Martin Luther (1517). Cele mai multe dintre 
aceste culte neoprotestante nu au mai mult de 150 de ani. 

Care este calea cea bună? Pot fi toate bune? Această 
împărţire este plăcută lui Dumnezeu? Dacă ţinem cont de ceea ce  
Sf. Ap. Pavel le scria creştinilor din Efes: „Este un Domn, o credinţă, 
un botez”, nu pare a fi. Biserica este trupul lui Hristos. Oare S-a 
împărţit trupul lui Hristos? – îi întreabă acelaşi Sf. Ap. Pavel pe 
creştinii din Corint. Din Sf. Evanghelie după Ioan aflăm că 
Mântuitorul, înainte de a fi vândut de Iuda şi prins, s-a rugat Tatălui 
ceresc „ca toţi să fie una”! 

Cum alegem, atunci, calea? Sfânta Biserică Ortodoxă are 
răspunsul. Şi ne propune un reper de necontestat: Crezul Niceo – 
Constantinopolitan. Conceput după Crezul Apostolic, îndrumă 
creştinii ortodocşi, iată! – de 1685 de ani!  

Şi merită precizat un aspect foarte important: 
niciodată, din Biserica Ortodoxă nu s-a „rupt” vreun cult 
neoprotestant. 

Ioan Dorel Şchiopu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mic Dicţionar Ortodox  
 

ACATIST -  Un imn de laudă alcătuit din douăzeci şi patru de versuri, dedicate 
Maicii Domnului. Imnul este împărţit în patru părţi, fiecare cântându-se în una din 
Vinerile Postului Mare. În cea de a cincea Vineri, se cântă întregul imn în amintirea 
minunii Fecioarei din Constantinopol, din anul 626.  

Atunci, în timpul atacării Constantinopolului de către perşi şi avari, puternica 
flotă asediatoare a fost distrusă de o furtună stârnită în mod neaşteptat, după ce 
patriarhul Serghie a organizat o procesiune cu Veşmântul Maicii Domnului şi cu icoanele 
lui Hristos şi ale Maicii Sale pe zidurile oraşului. În semn de mulţumire, toţi locuitorii 
capitalei imperiului au privegheat în noaptea victoriei cântând.  
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 DIN TOLBA CU AMINTIRI   

ItuORIOARE CREŞuINE 
 ●  

 

 GRĂDINA SUFLETULUI  
 

Un creştin l-a întrebat pe duhovnicul său: 

 - Părinte, aş vrea să fiu un bun creştin, să am o viaţă fără păcate. Ce trebuie să 

fac mai întâi, ce este cel mai important?  

 - O, fiule, totul este important. Ia spune-mi, dacă ai o grădină în care plantezi 

tot felul de flori frumoase, aştepţi sa crească? Aşa, fără sa faci nimic, or să răsară ele?  

 - Nu, părinte, trebuie să le ud...  

 - Dar dacă le uzi şi atât, vor creşte ele mari şi frumoase?  

 - Nu, părinte, trebuie şi să muncesc, să am grijă de ele, să nu fie distruse de 

buruieni...  

  - Dar dacă le dai toate acestea, şi nu vor avea lumină, pot ele să crească?  

 - În nici un caz, părinte, atunci toată munca mea nu-şi are rostul, florile nu vor 

creşte niciodată.  

 - Acum ai înţeles, fiule?! Sufletul nostru este asemenea unei grădini, în care 

sunt semănate cele mai frumoase flori: dragostea, credinţa, bunătatea, cumpătarea, 

omenia... Noi, însă, trebuie să avem grijă de această grădină din sufletul nostru, ca tot 

ce este acolo să înflorească. Doar astfel sufletul omului se umple de frumuseţe.  

 Ce trebuie să facem pentru toate acestea? Să avem grijă ca buruienile păcatelor 

să nu prindă rădăcini în suflet, să veghem mereu ca răul sa nu se cuibărească în noi, 

fiindcă, odată intrat, este foarte greu să-l mai scoţi. Si ce mai trebuie să facem pentru 

gradina sufletului? Să o udăm mereu cu apa dătătoare de viaţă, care este rugăciunea. 

    

Dar ele tot n-ar creşte, dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina binefăcătoare a 

dragostei dumnezeieşti. Şi unde ar putea găsi sufletele noastre mai multă căldura şi 

lumină dumnezeiască, dacă nu în Biserică?!      
 Ei, poţi tu să-mi spui, fiule, ce este mai important? Toate sunt importante. Fii 

mereu atent la sufletul tău, ai grija de el, fiindcă atunci şi Dumnezeu te va ajuta. Doar 

aşa, prin munca noastră şi cu ajutorul Domnului, florile minunate din sufletele noastre, 

adică dragostea, credinţa şi toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, vor 

creşte nestingherite, iar viaţa ni se va umple de fericire. 

 
 CELE DOUĂ VÂSLE  

 

Demult, trăia un bătrân, om cu frica lui Dumnezeu, ce-şi câştiga traiul trecând 

călătorii, cu barca sa, de pe un mal pe celălalt al unui râu. Într-o zi, în timp ce moşul îl 

trecea cu barca pe un tânăr, acesta observă că pe fiecare vâslă este ceva scris şi întrebă:  

- De ce ai scris pe o vâslă «credinţă» şi pe cealaltă «fapte bune»?  

- Fiindcă acestea două mă conduc în viaţă, răspunse bătrânul.  

- Nu cred că omul are nevoie de amândouă, spuse cu îndrăzneală tânărul. Este 

de ajuns doar una după care să îţi călăuzeşti viaţa: dacă faci fapte bune, eşti de folos 

celorlalţi, dacă ai credinţă, îţi eşti ţie însuţi de folos.  

Bătrânul nu a spus nimic, dar a început să vâslească cu o singură vâslă. Barca 

nu a mai avansat nici un pic, învârtindu-se în loc. În felul acesta a înţeles tânărul ce-a 

vrut să spună omul: că acela cu suflet curat, adică luminat de credinţă, va avea şi o 

viaţă curată, adică încărcată de roadele bunătăţii şi milei creştineşti. Cum este sufletul 

omului, tot aşa îi este şi viaţa. Credinţa fără bunătate nu este decât ipocrizie. Cel cu 

adevărat credincios Îl iubeşte pe Dumnezeu, iubindu-i pe oameni. Faptele bune şi 

credinţa sunt cele două aripi cu ajutorul cărora sufletul nostru se înalţă spre Dumnezeu.  

Cu o singură aripă nu poţi zbura! 
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