
Omul – Chipul şi 
Asemănarea Lui 
Dumnezeu 

pagina 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botezul – întrebări 
şi răspunsuri 

pagina 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Mare 
Mucenic Eustatie 
Plachida 

pagina 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„La Ţebea, moţul Iancu e-ngropat,  
pentru neam el a luptat…” 

 

Distinse oficialităţi, onorată Adunare! 
Pornesc în scurta mea intervenţie de la cuvintele lui Avram Iancu care exprimă crezul său civic şi cea mai 

mare dorinţă a inimii sale: „Unicul dor al vieţii mele este să-mi văd naţiunea fericită!”. O spunea în vremuri mult mai 
grele decât cele pe care noi le trăim astăzi. Agresată din exterior, naţiunea noastră lupta atunci din toate puterile să-
şi păstreze identitatea. Şi a reuşit! 

Mihai Eminescu vibra atunci când se vorbea de „naţiune” şi atunci când îi vedea pe bieţii români oropsiţi din 
punct de vedere social. Parcă-l auzim acum vărsându-şi amarul în poezia „Doină”: „Vai de biet Român săracul! / 
Îndărăt dă tot ca racul, / Nici îi merge, nici se-ndeamnă, / Nici îi este toamna, toamnă, / Nici e vară, vara lui, / Şi-i străin 
în ţara lui”.  

 Astăzi, mai avem noi astfel de frământări nobile şi sentimente înalte privitor la ţară, neam şi istorie? Nu 
cumva ne-am anesteziat lăuntric şi nu mai vibrăm decât la „cele pământeşti”, la lucrurile materiale? Mai sunt 
printre noi titani precum Horea şi Avram Iancu? Sau ni s-a sterilizat naţiunea?  

Ernest Bernea deplângea cu amar paralizia spirituală a românului contemporan care trăieşte doar prezentul, 
fără a da importanţă trecutului şi viitorului: „…el trăieşte doar prin simţurile trupului, atât de rafinate de civilizaţia 
aceasta de care suntem atât de mândri. A mânca bine, a îndrăgi femei frumoase, a fura şi exploata pe cei slabi, a dormi 
în lenea unui trup obosit de senzaţii tari, a te închina icoanelor rotunde ale banului devenit în acest fel un adevărat 
dumnezeu făcător de minuni…” este deviza călăuzitoare în viaţă pentru oamenii mediocri.  

Ne-am adunat aici nu doar să aducem omagiu tribunului Iancu ci şi să încercăm să-i reînviem în lumea de 
astăzi harisma. Poporul român are nevoie să fie călăuzit cu înţelepciune spre adevăratele valori. Are nevoie să se 
reîntoarcă la principiile creştine care-i pot lumina viaţa şi călăuzi destinul. Trecem printr-o gravă criză economică, 
dar ea poate fi uşor depăşită cu Dumnezeu.  

La umbra gorunului lui Horea ne putem întreba: „Ce 
evenimente pozitive am trăit în ultimii 20 de ani, de când ne-
am scăpat de comunism? Dacă suntem sinceri, vom vedea 
că avem şi motive de bucurie, nu doar de tânguire.  

Pe vremea lui Avram Iancu, Transilvania era 
înstrăinată de Ţară, de România; astăzi istoria se repetă, 
sub altă variantă: Basarabia este înstrăinată şi aşteaptă ca 
noi să-i vedem lacrima de sânge de pe obraz. Şi acolo 
românii sunt străini în patria lor! Sunt înstrăinaţi ideologic 
şi perfid de rădăcinile lor!  

De aceea, în încheiere, se cuvine să încercăm să 
vedem ce aşteaptă Dumnezeu de la noi, astăzi. Să ne 
întoarcem la Dumnezeu cu smerenie şi să ne analizăm 
lăuntric propria viaţă, propria conştiinţă de român, adâncul 
fiinţei noastre. Să facem aceasta în lumina cuvintelor pe 
care cu smerenie  le rostea un simplu creştin:  

 „Cercetându-mă cu seriozitate, coborându-mă în 
sufletul meu, îmi dau seama că nu-L iubesc pe Dumnezeu, că-
l urăsc pe aproapele meu, că nu cred cu adevărat în cele ce 
spune Biblia şi sunt plin de mândrie deşartă. Nu-l iubesc pe 
Dumnezeu că, dacă L-aş iubi, mai mult m-aş gândi la El, şi 
orice gând despre Dumnezeu mi-ar aduce în suflet o plăcere 
deosebită. Dimpotrivă, eu mă gândesc mai des şi cu mai 
multă desfătare la cele pământeşti, în timp ce cugetarea la 
Dumnezeu nu-mi pricinuieşte decât greutate. 

 Eu nu numai că nu mă desfăt în rugăciune, ci simt o 
greutate tocmai în timpul când mă rog, mă lupt cu oboseala, 
slăbesc din pricina trândăviei şi sunt gata să mă 
îndeletnicesc cu altceva. În vorbirile despre lucrurile 
nefolositoare, despre cele neînsemnate pentru suflet, eu simt plăcere, iar în vorbirile despre Dumnezeu sunt obosit şi 
chiar atunci când uneori sunt atras, fără voie, spre vorbiri duhovniceşti, caut să trec mai repede la conversaţiile care 
îmi măgulesc patimile…”   

Apoi, constat că „n-am dragoste pentru aproapele, căci departe de a mă hotărî, potrivit Evangheliei, să-mi pun 
sufletul pentru binele aproapelui, eu nu-mi jertfesc nici măcar liniştea, cinstea, fericirea, în folosul fratelui meu. Dacă l-
aş iubi ca pe mine însumi, aşa precum cum porunceşte Evanghelia, atunci nenorocirea lui m-ar durea şi pe mine, iar 
fericirea lui m-ar umple şi pe mine de bucurie. Pe câtă vreme eu ascult cu mult interes povestirile despre necazurile 
aproapelui, nu mă întristez, nu-mi plânge inima de durere, ci stau nepăsător şi simt parcă o plăcere când aud astfel de 
istorisiri”. 

„Unicul dor al vieţii mele este să-mi văd naţiunea fericită!” – dacă acest dor al lui Avram Iancu devine şi dorul 
nostru, al fiecăruia, atunci şi mântuirea ne-o câştigăm, şi fericirea – cât este posibil, pe pământ – o dobândim!  

Este sărbătoare astăzi şi doresc să închei pe un ton optimist, pentru că Domnul Hristos ne spune: „În lume 
necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea!” (Ioan 16, 33).  

† P.S. Gurie GEORGIU, Episcop al Devei şi Hunedoarei 
www.episcopiadevei.ro 
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PENTRU CONSTRUCŢIA BISERICII 
COLTESCU MARIN - 5000 LEI   COLECTĂ SFÂNTA BISERICĂ  (4.09.2010) - 

790 LEI  COLECTA D-NA CHIRCU GEORGETA - 550 LEI  DIN MARIAN 50 

LEI  DĂRĂBAN ION - 200 LEI  COLECTĂ CONSILIU PAROHIAL ÎN ORAŞ - 

5180 LEI  PALADE AURICA - 1000 LEI  GÂRDEANU PROFIRA - 500 LEI  

BICHIR LUIGII ŞI LAVINIA - 100 LEI. 
Bunul Dumnezeu  

să vă răsplătească tuturor şi să vă  ajute! 

● 
CHELTUIELI PRIVIND CONSTRUCŢIA NOII BISERICI  

ÎN LUNILE AUGUST-SEPTEMBRIE 

 

● Aviz organizare şantier Enel - 52 lei ● B.I.A Borca Vlad, arhitect - 10.000 lei  

● Aviz instalare definitivă BMP Enel + instalare contor - 1747 lei  

● Aviz PSI Deva - 350 lei. 
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I. PREGĂTIREA PENTRU A MERGE LA BISERICĂ 
 Cere iertare tuturor celor din casă, ca să ajungi cu sufletul împăcat la biserică. 

 Ia cu tine ceva, după cât şi cum poţi, ca să faci un mic dar bisericii – o lumînare, o 

prescură, un pahar de vin, o floare, un ban sau altceva. 

Vei aduce astfel jertfă lui Dumnezeu şi binecuvântate vor fi toate darurile tale. 

II. MERSUL LA BISERICĂ 
 Este bine să mergi  la biserică devreme, ca să iei parte la slujba de dimineaţă, să asculţi 

Evanghelia Învierii şi celelalte rugăciuni şi cântări din cadrul acestei slujbe. 

  În biserică, bărbaţii  trebuie să se aşeze în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă.  

  Între bărbaţi şi femei trebuie lăsat un loc de trecere, pe unde cei nou-veniţi să poată ajunge 

la Sfântul Altar pentru a se închina şi pentru a lăsa darul. 

  Este nepoliticos să vorbeşti în timpul slujbelor. Aici trebuie să te închini şi să asculţi.  

 Dacă totuşi ai ceva de vorbit, fă-o în şoaptă sau prin semne. 

 Nu se iese din biserică înainte de a se termina slujba. 

 Sfintele icoane la care te închini nu trebuie sărutate pe faţă. 

 În biserică, creştinii trebuie să stea  în  genunchi atunci când se citeşte din Sfânta 

Evanghelie, când se sfinţesc cinstitele daruri, când se cântă Axionul şi rosteşte Tatăl nostru. 

III. PLECATUL DE LA BISERICĂ 

 La sfârşitul Liturghiei, credinciosul va face închinăciuni şi va pleca acasă. 

 Să aplice în viaţa sa şi să sfătuiască pe ceilalţi despre ceea ce a învăţat sau auzit la biserică, 

făcându-se astfel trimisul lui Dumnezeu care săvârşeşte „Liturghia după Liturghie” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÎNMORMÂNTĂRI  

AUGUST-SEPTEMBRIE 2010 
Purice Mariana ● Ciocan Zenobia ● Neagoe Paraschiva  

Şuţă Eugenia ● Plic Anoniu ● Tacea Constantin 

Dumnezeu să-i ierte!

 

frumuseţea 
ÎN VIZIUNEA BIBLICĂ 

  

“Frumosul este măreţia adevărului”, spunea Platon, geniul limbii 

greceşti care a împlinit această afirmaţie născocind  un termen unic, 

KALOCAGATHIA, care face din bine si frumos versanţii aceleiaşi culmi. 

Adevărul si binele se oferă contemplaţiei, via lor simbioza marcând integritatea 

fiinţei şi făcând să tâşnească frumuseţea. 

 Un mare înduhovnicit al veacului al IV-lea, Evagrie Ponticul 

comentând varianta la Tatăl nostru din Evanghelia după Luca în care, în loc de 

“Împărăţie” se citeşte “să vină Duhul tău cel Sfânt” spune: Împărăţia lui 

Dumnezeu este Duhul Sfânt; ne rugăm Tatălui să-l facă să pogoare asupra 

noastră. Evagrie considera astfel Împărăţia şi Duhul Sfânt identice. 

 Deci, dacă Împărăţia contemplată este frumuseţea, a Treia Persoană a 

Treimii se arată a fi Duhul Frumuseţii. 

 Dostoievski a înţeles foarte bine acest lucru: ”Duhul Sfânt, spune el 

este cuprinderea nemijlocita a frumuseţii, comunica măreţia Sfinţeniei. 

Binecunoscuta Troiţa a lui Rubliov ne oferă viziunea pătrunzătoare a acestei 

dumnezeieşti Frumuseţi. 

 “Ceea ce cuvântul spune, imaginea ne arată în tăcere, ceea ce am auzit 

spunându-se, am văzut, arată Părinţii celui de-al şaptelea Sinod despre icoane. 

 Pe plan optic, ochiul nu mai percepe obiectele, ci lumina reflectată din 

acestea. Obiectul nu este vizibil decât pentru ca lumina îl face strălucitor. 

 Ceea ce se vede este lumina care se uneşte cu el, nunteşte, ca să 

spunem aşa şi îi ia forma; îl înfăţişează şi îl descoperă. Interacţiunea tainică 

dintre cărbune şi lumina produce diamantul, frumuseţea. După o veche credinţă 

populară raza ce străpunge noaptea unei scoici dă naştere perlei. Spaţiul nu 

există decât prin lumina care face din el matricea oricărei vieţi. 

 În acest sens viaţa şi lumina se identifică. Lumina dă viaţă oricărei 

fiinţe, făcând din ea ceea ce este în prezent, pe cel ce îl vede pe celălalt şi este 

văzut de acesta, cel care trăieşte şi “pentru celălalt”existând unul în celălalt. 

 Pe culmile sfinţeniei, fiinţa umană devine într-o anumită măsură 

lumina. Sfântul Gheorghe al Nysei descrie urcuşul sufletului care înţelege: ”Ai 

devenit frumos apropiindu-te de lumina-Mi”. Omul este atras spre cele înalte, 

”cade în sus”s-ar putea spune şi atinge nivelul frumuseţii divine. 

A fi în lumina înseamnă a fi într-o comuniune lămuritoare care 

descoperă imaginile fiinţelor şi lucrurilor, le cuprinde logos-urile conţinute în 

gândirea divină şi iniţiază astfel în integritatea lor desăvârşita, sau altfel spus în 

frumuseţea lor de Dumnezeu voită. Creaţia sa ca Duh al Frumuseţii este o 

”poezie fără contemplarea Frumuseţii divine, cuprinzând veşnicia...” 

 

 

Prof. Leontina Regina HORGA 

 

 

CUNUNII RELIGIOASE  
AUGUST-SEPTEMBRIE 2010 

 

1. Pârcălabu  Andrei şi Tirean Georgiana Mirabela  
– Naşi: Părcălabu Mircea şi Ana. 

 
2. Butnariu  Constantin şi Iosanu Ana Maria  

– Naşi: Albu Nelu şi Florentina Raluca. 
 

3. Tăbăcaru  Ciprian Vasile şi Dincă Claudia Florentina  
– Naşi: Prodan Marian şi Angelica. 

 
4. Tomuleasa  Bogdan şi Timu Cristina 

- Naşi Părcălabu Andrei şi Georgiana. 
 

5. Grigore  Irinel Alin şi Traşcă Lenuţa  
– Naşi: Ciurescu Maricel şi Elena. 

 
6. Samuil  Valentin şi Ungureanu Ionela  

– Naşi: Marin Florin şi Mihaela. 

http://www.acsemn.com/
mailto:zgirceasandu@yahoo.com


 

   

 

 

  

 SEMNIFICAŢIA ZILEI DE 27 SEPTEMBRIE ÎN BISERICA ORTODOXĂ  

Ziua de 27 septembrie, are o mare însemnătate pentru Biserică Ortodoxă, deoarece, atunci se prăznuieşte pomenirea mai multor Sfinţi 
Mucenici, precum Sfântul Mucenic Calistrat, care a trăit la Roma, în zilele Împăratului Diocleţian şi a sfârşit muceniceşte prin tăierea capului, Sfinţii 
Apostoli Marcu, Aristarh şi Zinon, Sfânta Muceniţă Epiharis, Muceniţa lui Hristos, care şi-a trăit viaţa Întru Hristos tot la Roma în timpul lui 
Diocleţian şi, la fel ca ceilalţi care L-au mărturisit pe Hristos, a sfârşit prin schingiuirea cu sabia, chinuind-o în multe feluri. Tot în această zi are loc 
pomenirea preacuviosului Părinte Ignatie, care a fost egumen al Mănăstirii Mântuitorului, numită Valea-Adâncă. Fiind hirotonit preot şi ales 
egumen al mănăstirii, el a crescut şi înmulţit mănăstirea spre venituri şi spre toate cele ce trebuiau. Deşi a luptat cu toţi cei care prigoneau 
biserica, până la urmă a fost cuprins de o boală grea, retrăgându-se la Amoreea unde şi-a găsit sfârşitul, fiind îngropat îngropată la o biserică de 
cinste a acelui oraş. Dar mai târziu, părinţii mănăstirii unde slujise, au ales să-i aducă sfintele moaşte aici, şi, deschizând sicriul, au descoperit 
trupul întreg şi plin de miros minunat. Acesta a fost aşezat în tinda bisericii mănăstirii. 

Însă, cel mai de seamă pentru Biserica Ortodoxă Română, dintre Sfinţii prâznuiţi în această zi, amintim pe marele mitropolit pe care l-a 
avut Ţara românească, Sfântul ierarh Martir, Antim Ivireanul. Vistierie de daruri, ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, acest trimis al lui 
Dumnezeu pământului românesc din îndepărtata Ivirie, nu a îngropat nici un talant din câţi i-au fost dăruiţi de Dumnezeu şi pe toţi, ca o slugă bună 
şi credincioasă, i-a înmulţit. 

Aşa cum însuşi istoria bisericească ne învaţă, mitropolitul Antim Ivireanul, pe numele său adevărat primit la botez, Andrei, pe care părinţii 
Ioan şi Maria i l-au dăruit, a fost crescut în evlavie şi dreaptă credinţă şi ocrotit de Bunul Dumnezeu în robia turcească unde a căzut de tânăr. Prin 
isteţimea şi ascuţimea minţii, a deprins foarte repede şi cu uşurinţă limbile greacă, turcă, araba, iar mai târziu limba română, o dată cu aducerea 
sa în ţara noastră de marele domnitor Constantin Brâncoveanu.  
Tot aici, marele mitropolit a deprins şi meşteşugul tiparului, de la fostul episcop Mitrofan al Huşilor, care, în jurul anului 1690, când acesta a venit 
în ţară, conducea tipografia domnească din Bucureşti. 

Se pare că tânărul, după ce scăpase din robia turcească, trăise în preajma Patrierhiei de la Constantinopol, unde a învăţat arta sculpturii 
în lemn, broderia şi pictura şi, unde marele domnitor îl cunoscuse. Dar după ce a învăţat meşteşugul tiparului, şi după ce a condus o perioadă 
tipografia de la Bucureşti, s-a mutat la mănăstirea Snagov, unde mai înfiinţează o tipografie, aici fiind tipărite 63 de cărţi, 38 dintre ele fiind lucrate 
de el însuşi, în diferite limbi: română, greacă, arabă, georgiană. 

Pentru virtuţile şi viaţa sa curată, a fost ales pe rând stareţ la mănăstirea Snagov, episcop la Râmnic şi nu mult după aceea, mitropolit al 
Tării Româneşti (1708). Cea mai cunoscută lucrare a Mitropolitului Antim, o reprezintă Didahiile, acestea fiind o serie de predici, la zile de 
duminică şi la diferite sărbători. Iar pentru a nu se opri aici, a reuşit realizarea unei ctitorii a sa, mănăstirea Antim din Bucureşti, cu hramul Tuturor 
Sfinţilor, pe care a împodobit-o cu diferite picturi, sculpturi şi a înzestrat-o cu o tipografie. De asemenea, a pus bazele unor şcoli fără plată, unde 
să înveţe copiii fără posibilităţi. Şi pentru că smerit era întru toate, fiind convins că numai Bunul Dumnezeu i-a dăruit totul, nu înceta să privegheze 
zi şi noapte şi să se roage pentru obşte, învăţându-i şi îndreptându-i pe calea cea dreaptă. 

Cu toate acestea, nesocotindu-i-se toate cele pe care, cu harul lui Dumnezeu a izbândit a le face, Sfântul ierarh Antim, a fost pe nedrept 
depărtat de toată lucrarea şi ordinea arhierească, dezbrăcat de harul divin şi scos din catalogul arhieresc. Fiind osândit cu exilul, urmând să fie 
închis pe viaţă în Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai, nu a mai ajuns să ispăşească pedeapsa, fiind ucis de soldaţii turci iar trupul 
aruncat în râul Tundja, lângă Adrianopol, în toamna anului 1716. Astfel şi-a sfârşit viaţa muceniceşte marele Ierarh al bisericii Ortodoxe Române, 
Antim Ivireanul, fiind canonizat de biserică Sfânt şi sărbătorit în ziua de 27 septembrie a fiecărui an, alături de alţi mari sfinţi. 

Prof. Elena BĂRBULESCU, GŞ Energetic, Târgu Jiu 

 
1650-1716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

†  
MITROPOLITUL  

ANTIM IVIREANU   

      Chipul şi Asemănarea Lui Dumnezeu       . 
 

„În coliba – ntunecoasă 

Din carne şi os lucrată, 

A intrat Hristos deodată, 

Nu făclie ce se stinge, 

Nu icoană ce se frânge, 

Ci El Însuşi, Trup şi Sânge…”           

Colind de Vasile Voiculescu 

Actul creării omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeunu s-a 
încheiat în „Geneză”, când omul a fost creat după chip doar, în nădejdea asemănării, 
ci se va încheia abia atunci când, iarăşi prin lucrarea Sfintei Treimi, omul va atinge 
asemănarea cu Dumnezeu. 

Chipul este creaţie a lui Dumnezeu, iar la asemănare omul va ajunge prin 
faptele bune care îl ridică la îndumnezeire. Chipul, iar apoi asemănarea cu 
Dumnezeu ne pun în faţa unor mari minuni ale Lui. Mintea umană nu se poate lărgi 
atât cât să cuprindă această înţelegere, ci doar, în smerenie omul trebuie să 
nădăjduiască a fi învrednicit de acest mare dar şi de moştenirea raiului cu toate 
frumuseţile lui…. Numai că omul a pierdut raiul, moştenind doar putreziciunea 
păcatului şi a morţii. Dar şi din putreziciunea morţii se pot naşte sfinţi prin 
promisiunea făcută de El şi darul jertfei Fiului Său. 

Nemuritor, îndestulat, frumos, plăcut şi fericit a creat şi înzestrat Dumnezeu 
pe primul om, dar el s-a prăbuşit prin încălcarea poruncii din aceste bogate 
înzestrări, în lipsuri, suferinţe, primejduiri, tulburări, nefericiri şi în moarte. Adam 
şi Eva prin neascultarea de Dumnezeu, au atras în mulţimea nefericirii lor pe toţi 
urmaşii neamului omenesc. Viaţa este un dar al lui Dumnezeu, dar IUBIREA este cel 
mai mare dar al Lui. 

La plinirea vremurilor, din iubire pentru neamul omenesc, Dumnezeu l-a 
readus la viaţă şi fericire statornică şi veşnică prin trimiterea, Întruparea, 
activitatea mesianică, răstignirea şi Jertfirea Fiului Său – Dumnezeu Cuvântul. 
Astfel, Dumnezeu i-a dat omului păcătos posibilitatea de a se întoarce asemenea 
fiului risipitor şi să se cureţe de păcate după rânduielile divine existente în Sfânta 
Biserică Ortodoxă, prin baia Botezului, prin Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. 
„Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu”, „Beţi dintru Acesta toţi, că Acesta este 
Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”, 
„Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea”- sunt cuvintele Mântuitorului prin care ne 
cheamă la Sfânta Liturghie să reactualizăm jertfa Sa prin care ne-a adus tuturor 
mântuire. Ne cheamă să ne întâlnim cu El în mod real şi să-L primim întreg şi viu. Şi 
cum fără Sfânta Împărtăşanie  nimeni nu se poate mântui oricâte fapte bune sau 
rugăciuni ar face în viaţa sa, participarea la Sfânta Liturghie nu este doar un dar 
făcut de Dumnezeu, ci o datorie de a fi alături de Hristos, de sfinţi şi heruvimi, de 
Maica Domnului, pentru fiecare creştin. Când luăm parte la Sfânta Liturghie se 
cuvine să ne apropiem cu inima curată, să spălăm trupul şi să curăţim sufletul cu 
rugăciune, cu înfrânare de la păcate şi cu împăcarea inimii, alungând din ea orice 
ură şi vrăjmăşie. 
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Mărturisirea păcatelor este o întoarcere de la viaţa nefirească la cea firească, 
de la viciu la virtute, de la diavol către Dumnezeu. Acestă întoarcere se face cu multă 
osteneală şi nevoinţă, dar numai aşa putem dobândi asemănarea cu Dumnezeu şi 
mântuirea. Deci, întreaga învăţătură a Bisericii o putem concentra într-un precept – 
iubeşte-l pe Dumnezeu şi fă ce vrei. Aceasta pentru că Dumnezeu nu îngrădeşte 
voinţa, iar iubireaadevărată nu are decât un obiectiv – unirea în iubire cu ceea ce 
iubeşti, iar unirea presupune acord, asemănare, comuniune şi contopire. După aceea, 
chiar poţi să faci ce vrei, pentru că ceea ce vrei este numai Dumnezeu – Iubirea 
Absolută. Aşa atingem scopul nostru – asemănarea cu Dumnezeu. Atingerea acestui  
scop este însă drum lung şi greu urcuş şi tocmai de aceea cununa este neveştejire şi 
veşnicie. Este nevoie de multă îndrăznire ca să putem crede în îndumnezeirea 
noastră până la deplina asemănare cu Dumnezeu. 

Nu ne rămâne decât să îndrăznim şi să credem! 
„Să îndrăznim şi să credem !”- este numai un îndemn la meditaţie, să putem 

cugeta care este credinţa noastră, în ce sau în cine credem, să cunoaştem cu câtă 
îndrăzneală mergem în faţa chipului lui Dumnezeu din noi şi în faţa Lui. Această 
meditaţie este importantă pentru fiecare dintre noi. Dacă conştiinţa noastră este 
curată în faţa chipului lui Dumnezeu din noi, devine lucrătoare şi în afara noastră, în 
viaţa noastră, în iubirea şi iertarea pentru toţi oamenii. Viaţa este un dar minunat al 
lui Dumnezeu, dar „IUBIREA” este cel mai mare dar al Lui. Iubirea este cea care 
uneşte, aduce bunătate, dreptate, ceartă cu blândeţe şi îndreptare, iartă.  Să nu uităm, 
însă, că tot ea atrage şi cele mai mari sacrificii (precum martirii creştini care au fost 
omorâţi pentru credinţă, dreptate şi puterea de a ierta), dar şi invidii din partea celor 
făţarnici, linguşitori şi fără respect faţă de Dumnezeu (precum Abel- om bun şi 
iubitor, care a fost omorât de fratele lui Cain din invidie). 

Toate acestea ne învaţă că trebuie să urâm răutatea, invidia şi mândria atât 
de mult încât să putem spune ca psalmistul: „Nedreptate am văzut şi m-am scârbit” şi 
să iubim binele ca să putem spune: „iar Legea Ta am iubit…Mai mult decât mierea 
sunt gurile mele…Bună este mie Legea gurii Tale, mai vârtos decât mii de aur şi 
argint”(Ps.118,163;   Ps. 118, 72,127). 

Iubirea şi binele reprezintă chipul lui Dumnezeu în om sădite în suflet de la 
creaţie. Şi tot de atunci el a primit şi toată puterea de învinge răul., dar omul trebuie 
să parcurgă ca Hristos şi odată cu El toate etapele: ÎNTRUPARE, NAŞTERE, LUPTA 
pentru biruirea răului în timpul vieţii, MOARTE FIZICĂ, ÎNVIERE, ÎNĂLŢARE, pentru 
a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Urcuşul acestor trepte este greu şi cu sacrificii 
mari şi nu-l putem realiza singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, Hristos a 
spus: „Bate şi ţi se va deschide… cere şi ţi se va da!”. Nouă nu ne rămâne decât să 
împlinim acest îndemn adresat de El. 

Prof. Elena TRUICĂ 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.4 – Corabia, judeţul Olt 

 
 



 

 

 
 

 
  

† Preot Iconom Mănăsuc Zgîrcea 

 

● 

  CE ESTE BOTEZUL ,,DE NECESITATE”? În mod normal, botezul se 

săvârşeşte în biserică, după sfânta Liturghie, pentru ca noul botezat să se 

împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului. Practica aceasta se moşteneşte din 

primele secole ale vieţii bisericii creştine, când Botezul se administra atât copiilor, 

dar mai ales celor maturi, care treceau în număr foarte mare la creştinism şi care, 

conform practicii corecte respectate în Biserica Ortodoxă, primeau ungerea cu 

sfântul Mir şi Împărtaşania, după ce erau botezaţi.  

Astăzi, această practică nu se mai respectă, iar botezul se săvârşeşte şi în 

zile în care nu se face sfânta Liturghie, copiii nou botezaţi urmând a fi împărtăşiţi 

din Împărtăşania specială de peste tot anul. De altfel, trebuie menţionat faptul că 

Botezul poate fi administrat în orice perioadă a anului liturgic şi în orice zi, numai 

că, dacă sunt zile de post sau întristare, proprii unor evenimente sau momente de 

seamă din calendarul bisericesc, masa de botez trebuie să se facă cu mâncare de 

post, ceea ce nu se potriveşte cu evenimentul de bucurie al Botezului.  

Tot în legătură cu Botezul, trebuie precizat faptul că, în ritul ortodox, el se 

face prin întreită afundare în apă, cu formula consacrată. Botezul prin stropire sau 

turnare, propriu riturilor catolic şi protestant, nu s-a administrat în trecutul Bisericii 

decât în cazuri de excepţie, pentru cei bolnavi sau care erau în pericol de moarte. 

De altfel, chiar cuvântul botez, care vine grecescul baptizo, înseamnă afundare.  

Excepţie de la aceste reguli stabilite, practicate şi respectate de Biserica 

ortodoxă, se face numai în cazul aşa - numitului ,,botez de necesitate". Ce este 

acesta? Este acel botez care se administrează copiilor sau persoanelor nebotezate 

care sunt în pericol de moarte şi cărora nu li se poate aplica normal, datorită lipsei 

de preot şi condiţiilor prescrise de canoanele sau rânduielile bisericeşti.  

În această situaţie, pentru ca pruncul să nu moară nebotezat, i se 

administrează botezul de necesitate, adică orice persoană creştină sau botezată care 

este de faţă şi oriunde s-ar afla pruncul, poate şi trebuie să spună formula 

botezului: „Se botează robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui, Amin. Şi al 

Fiului, Amin. Şi al Sfântului Duh, Amin. Acum şi pururea şi în vecii vecilor, 

Amin", aruncând apă, sau dacă se află pe un câmp, ţărână asupra pruncului. Cu 

aceasta, copilul se consideră botezat, dacă moare, iar dacă trăieşte, preotul 

completează slujba până la capăt. Prin acest fel de botez, Biserica dă posibilitatea 

ca pruncii să nu moară necreştinaţi, prevăzând grele pedepse canonice pentru 

părinţii din neglijenţa cărora copiii mor nebotezaţi.  

 

CE ROL AU NAŞII LA BOTEZ? Conform practicii dintotdeauna a 

Bisericii Ortodoxe, Taina Sfântului Botez se administrează în prezenţa naşilor. 

Această tradiţie este veche şi se bazează pe faptul că, în Biserica Ortodoxă, pe 

lângă cazuri izolate, când slujba se oficiază pentru cei maturi, Botezul se 

administrează copiilor sau pruncilor..  

Botezul copiilor a fost practicat concomitent cu botezul adulţilor. Când în 

biserică a dispărut instituţia câtehumenatului, adică instruirea în tainele credinţei şi 

botezarea adulţilor, începând din secolul al VI-lea, s-a generalizat pedobaptismul. 

Cum însă pentru primirea Botezului este necesară mărturisirea credinţei şi 

exprimarea acordului sau adeziunii faţă de noua credinţă, acest rol îl îndeplineşte în 

ritul ortodox, NAŞUL. De aceea, naşul nu este un simplu personaj sau element de 

decor în cadrul slujbei Botezului, ci îndeplineşte unul dintre cele mai importante 

roluri. El este cel care însoţeşte pruncul care se botează, cel care exprimă, în 

numele lui, lepădarea de satana şi împreunarea cu Hristos, mărturiseşte învăţătura 

de credinţă a Bisericii, concentrată în Crez, pe care el trebuie să-l rostească, îl 

primeşte pe prunc din baia Botezului, răspunde la formula de însemnare cu Sfântul 

Mir şi îl prezintă să primească Sfânta Împărtăşanie. De aceea, naşul este considerat 

ca părintele sufletesc al noului botezat. Aşa cum părinţii trupeşti îl nasc la viaţa 

fizică, la fel naşii îl nasc la viaţa spirituală. Ţinerea în braţe la botez creează 

rudenie spirituală, care constituie impediment la căsătorie până la gradul al treilea. 

La toate acestea se adaugă obligaţia ca naşii, alături de părinţii trupeşti, să se 

îngrijească de creşterea moral-duhovnicească al fiului lor spiritual. De aceea, naşii 

trebuie să îndeplinească anumite condiţii. În primul rând, naşii trebuie să fie 

creştini ortodocşi, care să cunoască învăţătura de credinţă a Bisericii, pentru a o 

mărturisi în numele celui botezat. În al doilea rând, trebuie să fie credincioşi trecuţi 

de adolescenţă, cu maturitate de gândire şi responsabilitate pentru actul pe care îl 

fac. De aceea, nu este indicat ca să fie naşi copiii, ci părinţii sau persoane adulte. 

Cât priveşte sexul, este de preferat ca naşul care primeşte în braţele sale copilul 

scos de preot din cristelniţă, să fie de acelaşi sex cu cel al pruncului (dar nu 

constituie un impediment nici situaţia inversă).  

S-a îndătinat obiceiul ca vieţuitorii din mânăstiri, monahii şi monahiile, să 

nu fie naşi, pentru că, trăind în mânăstire, nu se pot îngriji de finii lor. Obiceiul de 

a avea mai mulţi naşi, nu este recomandabil, căci răspunderea trebuie să şi-o ia o 

singură persoană. În cazul botezului din necesitate, naşul poate lipsi.  

   

CÂND SE SĂVÂRŞEŞTE BOTEZUL? Una din grijile cele mai mari 

ale părinţilor creştini care se învrednicesc de bucuria naşterii de prunci trebuie să 

fie aceea ca aceştia să nu rămână nebotezaţi. De aceea, canoanele prevăd pedepse 

grave pentru părinţii din pricina cărora se întâmplă să moară copiii nebotezaţi. În 

acest scop, Biserica a rânduit ca botezul să se facă după şapte zile de la naştere sau 

în intervalul cuprins între şapte zile şi 40 de zile. →  

 
 

Aceasta este situaţia copiilor născuţi sănătoşi şi care un sunt ameninţaţi cu 

moartea datorită unor infirmităţi sau slăbiciuni trupeşti. Dacă avem de-a face cu un 

copil născut cu debilitate fizică şi a cărui sănătate poate constitui o problemă serioasă, 

care ar atrage chiar moartea, atunci el trebuie botezat imediat după naştere, sau în 

interval de câteva zile. De aceea, Biserica un fixează zile sau momente din zi când un 

asemenea botez trebuie săvârşit, ci el se poate face oricând este nevoie. Pentru cazurile 

de copii normali, este bine să se respecte rânduiala stabilită de Biserică.  

Există astăzi tendinţa tot mai frecventă de a lăsa copiii nebotezaţi câteva luni, 

uneori şi ani, ceea ce nu este recomandat. Aceasta pentru că oricând există riscul 

acestora de a se îmbolnăvi şi a de a muri nebotezaţi. Apoi, la botezul unui copil care a 

crescut intervine o incomoditate în săvârşirea Tainei, mai ales în momentul cufundării 

lui în cristelniţă, partea cea mai importantă a Tainei. Pentru ca un botez să fie valabil 

săvârşit, el trebuie să cuprindă formula corectă şi completă de săvârşire şi cufundare 

deplină de trei ori în apă, care simbolizează esenţa Botezului: moartea şi îngroparea 

împreună cu Hristos şi învierea împreună cu el. De aceea Biserica Ortodoxă nu admite 

botezul prin turnare sau stropire, practicat în Bisericile Catolice, în cele protestante 

sau la unele culte neoprotestante. În cazul unui copil mai mărişor, această cufundare 

nu se mai poate face perfect. De aici se şi spune în popor, despre unele persoane care 

manifestă instabilitate psihică, nervozitate şi neastâmpăr, că nu sunt botezate în apa 

toată. 

Părinţii şi rudele trebuie să fie încredinţate că prin botezul săvârşit prin 

afundare totală nu se întâmplă nimic periculos pentru sănătatea copilului. Nu am auzit 

de copii înecaţi sau îmbolnăviţi prin botez. Ba, era obiceiul, cu mulţi ani în urmă, ca 

botezul copiilor să se facă chiar la copca de gheaţă, mai ales cu prilejul Bobotezei. 

Grija ca apa botezului să fie caldă este o pretenţie modernă, pe care preoţii o respectă, 

dar cu siguranţă apa rece nu creează pruncilor şocuri sau stopuri cardiace.  

În primele secole creştine, Botezul se săvârşea în ajunul marilor sărbători: 

Crăciunul, Boboteaza, Paştele şi Rusaliile. De obicei, el avea loc înainte de Liturghie 

pentru ca noii botezaţi, care de regulă erau maturi, să participe şi să se împărtăşească 

la Sfânta Liturghie. Astăzi, aceste termene sau soroace nu se mai respectă, mai ales că 

botezăm aproape numai copii, botezul săvârşindu-se oricând. El se săvârşeşte, şi este 

bine să se procedeze aşa, după Sfânta Liturghie şi în zilele în care nu postim, pentru ca 

masa să poată fi de dulce. → 
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Având în vedere că astăzi aproape toate naşterile au loc în 

maternitate, preotul nu mai merge la casa celui nou-născut în prima zi, ci 

după ce mama şi pruncul vin acasă. De multe ori din motive de decenţă, 

preotul nu mai merge acasă ci, cu apa sfinţită de el, cei ai casei fac stropirea 

mamei şi pruncului. În afară de stropirea cu această apă, care are un caracter 

curăţitor, se mai obişnuieşte să se toarne din ea în baia copilului, în primele 

zile după naştere. Sensul rugăciunilor rostite atunci, ca şi al stropirii cu apă 

sfinţită, nu trebuie privit ca o purificare de păcate, naşterea de copii fiind 

binecuvântată de Dumnezeu, ci mai degrabă ca o mulţumire şi o implorare a 

ajutorului şi binecuvântării divine cu acest prilej.  

Cea de a doua slujbă legată de naştere este Rânduiala punerii 

numelui celui nou-născut. Pentru aceasta pruncul ar trebui adus la biserică în 

a opta zi după naştere. Această rânduială se citeşte la uşa bisericii, pruncul 

nefiind creştinat, preotul însemnându-1 cu semnul crucii la frunte, gură şi la 

piept, şi dându-i numele. În practică, această rânduială se face fie în prima zi 

după naştere, o dată cu sfinţirea apei, fie înainte de botez, când pruncul este 

adus la biserică.  

Cea de a treia slujbă este Rânduiala pentru îmbisericirea 

pruncului şi pentru curăţirea mamei, care se săvârşeşte la 40 de zile după 

naştere, la biserică. În practică, slujba curăţirii mamei se face împreună cu 

celelalte două precedente, fără de care mama nu poate intra în biserică sau 

participa la botezul copilului, iar îmbisericirea pruncului se face îndată după 

botez, când copilul este închinat la icoane, iar pruncii de parte bărbătească 

sunt introduşi în altar.  

● 
 

COPII BOTEZAŢI  ÎN AUGUST–SEPTEMBRIE 2010 

Alb Teodor Radu  Ciciu Alexandra Elena  

Pătraşcu Marius Cristian  Vas Alisia Izabela 

 

● 

 
Fericiţi cei săraci cu duhul, că acelora este Împărăţia Cerurilor - 

sărăcia cu duhul sau smerenia de bună voie (Sfântul Ioan Gura de Aur) este 

condiţia esenţială a intrării în împărăţia cerurilor, ea ne deschide porţile 

cerului pentru ca numai cel care îşi cunoaşte nimicnicia însetează după 

Dumnezeu; 

● 
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia - plângerea este 

mântuitoare atunci când este o expresie a pocăinţei, a străpungerii inimii şi a 

întoarcerii spre Dumnezeu; 

● 
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul - blândeţea, cel 

dintâi rod al bunătăţii si al iubirii aproapelui, ne face asemenea lui Hristos: 

„Învăţaţi-vă de la Mine, ca sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihna 

sufletelor voastre”(Matei 11, 29). 

● 
Fericiţi cei ce flămânzesc si însetează de dreptate, că aceia se vor 

sătura.  

● 
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui - milostenia izvorăşte 

din iubirea de Dumnezeu si de aproapele şi se arată prin ajutorarea trupească 

si sufletească a semenilor şi atrage mila lui Dumnezeu asupra noastră; 

● 
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu - 

curăţia inimii o dobândim atunci când reuşim să smulgem din ea rădăcinile 

păcatului, adică poftele şi gândurile rele, şi o umplem de iubire şi de dorinţa 

după Dumnezeu; 

● 
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema 

- scopul a tot ceea ce facem în viaţa trebuie sa fie pacea care este dar si har 

de la Duhul Sfânt, semn al prezenţei Sale care ne transportă în „lăcaşul” Sau 

(Sfântul Serafim de Sarov); 

● 
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia 

cerurilor - luptând pentru dreptate, având ca arme adevărul şi iubirea, până 

la a fi prigoniţi ne identificăm cu Mântuitorul Care a suferit răstignirea; 

● 
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî si vă vor prigoni şi vor zice 

tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea - prigonirea 

nu aduce fericirea decât dacă cel prigonit este cu adevărat nevinovat, dacă 

ocara este mincinoasa şi victima este un martor al Adevărului, al lui Hristos 

Însuşi. 

● 
  Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri - 

ca o concluzie a ultimei fericiri, dar şi a antifonului al III-lea şi a întregii 

părţi introductive a Sfintei Liturghii, Mântuitorul ne îndeamnă să ne 

bucurăm şi să ne veselim de intrarea în Împărăţia Sa care se va înfăptui în 

timpul Sfintei Liturghii. 

Prof.  Monica ZGÎRCEA 

 

 

 

 

CE SEMNIFICAŢIE AU CEREMONIILE BOTEZULUI? Botezul este slujba 

sfântă sau Taina prin care se face încorporarea în Trupul lui Hristos care este Biserica. 

Pentru săvârşirea lui este nevoie de o seamă de lucruri, iar rânduiala lui cuprinde momente, 

rituri şi ceremonii care sunt pline de simbolism teologic.  

Botezul se săvârşeşte cu apă, fiindcă ea este simbolul prin excelenţă al curăţirii 

spirituale pe care o dă această Taină.  

Vasul în care se săvârşeşte botezul, numit cristelniţă, colimvitră sau 

creştinătoare, este simbol al apelor Iordanului, în care s-a botezat Hristos. În acelaşi timp, 

el reprezintă şi mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul pentru că afundarea întreită în 

apa Botezului semnifică moartea şi îngroparea împreună cu Hristos, iar scoaterea din 

cristelniţă simbolizează învierea împreună cu El, renaşterea spirituală pentru viaţa cea nouă. 

Cel botezat devine un purtător de Hristos sau un hristofor. De aceea botezul corect este cel 

săvârşit prin întreită şi totală afundare (căci botez înseamnă afundare) în numele Sf. Treimi, 

în apa Botezului special sfinţită.  

Întreita şi completa afundare a fost practica generală folosită în Biserică de la 

început, fiind stabilită apoi de normele şi rânduielile bisericeşti. Botezul prin stropire sau 

turnare constituie doar o derogare sau excepţie de la regula generală, fiind administrat doar 

celor bolnavi, pentru care afundarea nu era recomandată. De aici vine şi denumirea de botez 

al clinicilor, adică al celor bolnavi sau care stăteau culcaţi şi care se săvârşea prin stropire 

sau turnare. Practica Botezului prin turnare sau stropire s-a introdus mai întâi în Apus, 

începând cu secolul al IX-lea, apoi el s-a generalizat în Biserica Romano-Catolică, fiind 

moştenit de protestanţi şi cultele neoprotestante. Dintre acestea baptiştii, penticostalii şi 

nazarinenii săvârşesc Botezul tot prin afundare, dar nu de trei ori, ci o singură dată. De 

aceea un Botez care nu este săvârşit în numele Sfintei Treimi, indiferent de forma de 

administrare, nu se recunoaşte ca valid niciodată în Biserica Ortodoxă.  

Sfinţirea untdelemnului sau uleiului şi întrebuinţarea lui la Botez este o practică 

veche, ca şi creştinismul. Ea apare menţionată în documente de prin secolul al III-lea. 

Ungerea cu el constituie semnul văzut al intrării în creştinism, cuvântul Hristos, de la care 

derivă cel de creştin, însemnând ,,uns". Lumânarea, pe care azi o poartă naşul, era ţinută de 

cel nou botezat, timp de opt zile, la slujbele divine la care participa. Ea simbolizează lumina 

adusă de harul Duhului Sfânt primit prin Botez, în urma căruia fiecare creştin devine fiul 

luminii. 

 

CE SLUJBE SE SĂVÂRŞESC LA NAŞTEREA UNUI COPIL? Venirea 

pe lume a unui copil înseamnă pentru o familie unul din momentele cele mai importante şi 

mai pline de bucurie. Un asemenea moment şi eveniment este asociat şi binecuvântat şi de 

Biserică printr-o serie de ierurgii, adică slujbe care se săvârşesc atât pentru mama care a 

născut, cât şi pentru pruncul care a venit pe lume. Sunt slujbe prin care Biserica 

binecuvântează şi sfinţeşte acest moment atât de important, de care se leagă şi o serie de 

obiceiuri, datini şi îndatoriri pe care tinerele căsătorite şi mamele în general este bine să le 

cunoască.  

După rânduiala şi tradiţia bisericească, trei sunt ierurgiile care se săvârşesc celui 

nou-născut şi mamei. Prima din acestea se săvârşeşte în ziua naşterii copilului. În această zi, 

cea care a asistat şi a ajutat la naştere, cunoscută şi cu denumirea populară de moaşă, sau o 

altă femeie din cele apropiate familiei şi care a participat la naştere, vine la preot, acasă sau 

la biserică, cu un vas cu apă, pe care preotul o sfinţeşte. În ziua întâi după naştere se mai 

săvârşeşte o slujbă intitulată Rânduiala la femeia lăuză, care constă din rugăciuni şi 

cântări pentru curăţirea femeii care a născut şi a celor care au asistat la naştere. Conform 

rânduielii, ea ar trebui săvârşită de către preot la casa în care s-a născut pruncul, după care 

ar trebui să stropească cu apa special sfinţită mai înainte casa sau camera în care se află 

pruncul, pe acesta, pe mamă şi pe femeile care au fost de faţă la naştere, după care trebuie 

să însemneze pruncul cu semnul crucii la frunte, gură şi inimă cu o formulă specială. → 
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Acesta a făcut rugăciuni către Dumnezeu, ca să i 

se descopere locul unde a fost răstignit Mântuitorul, pe 

Golgota. În urma rugăciunilor s-a descoperit locul. 

Conform celor relatate de istoricii bisericeşti, pe 

locul unde a fost îngropată Crucea Domnlului şi crucile 

celor doi tâlhari între care a fost răstignit Iisus, 

împăratul Adrian a zidit un templu păgân, pe care 

împărăteasa l-a dărâmat şi în urma săpăturilor 

arheologice, s-au găsit trei cruci: una a Domnului şi 

două a celor doi tâlhari.  

Au găsit şi piroanele cu care Iisus a fost pironit 

pe Cruce. Mare bucurie a avut Sfânta Elena când a găsit 

Sfânta Cruce, unde pe loc s-a şi produs o minune. 

Murise de curând în Ierusalim o fată de neam mare şi 

episcopul Macarie a atins Sfânta Cruce de ea, iar fata a 

înviat de îndată şi umbla sănătoasă, mulţumind lui 

Dumnezeu cu glas mare şi propovăduind puterea Sfintei 

Cruci. Dacă s-a răspândit vestea că s-a aflat Sfânta 

Cruce, s-au strâns pelerini din toate părţile ca s-o vadă. 

În urma acestor evenimente Sfânta Cruce a fost 

înălţată în biserica Sfântului Mormânt în ziua de 14 

septembrie 335. Despre al doilea eveniment, cel de la 14 

septembrie, 630 am relatat înainte. Sfânta Cruce este 

instrumentul binecuvântat al mântuirii noastre. Obiect 

de tortură pentru evrei: “De va fi-ntru cineva păcat 

vrednic de moarte şi-l veţi osândi să moară 

spânzurat de copac, trupul său să nu rămână peste 

noapte pe copac, ci chiar în ziua aceea să-l îngropaţi, 

de vreme ce blestemat este de Dumnezeu tot cel 

spânzurat pe lemn; în felul acesta nu veţi pângări 

pământul pe care Domnul Dumnezeul tău, ţi-l dă să-l 

moşteneşti” (DEUTERONOM 21,22-23); “Hristos ne-

a răscumpărat din blestemul Legii, devenind El 

blestem de dragul nostru, pentru că scris este: 

Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn” 

(GALATENI 3,13), Crucea a fost sfinţită prin sângele 

dumnezeiesc scurs pe ea şi a devenit instrument de 

mântuire.  

În ciuda tuturor afirmaţiilor sectare împotriva 

cinstirii Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă aduce 

următoarele argumente pentru cinstirea ei şi anume: -

”Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; 

dar pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui 

Dumnezeu” (1 CORINTENI 1,18); -”Dar mie să nu-

mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului 

nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită 

pentru mine şi eu pentru lume” (GALATENI 6,14); -

”Fiindcă mulţi – despre care v-am vorbit adeseori , 

iar acum o spun plângând – se poartă ca duşmani ai 

crucii lui Hristos. Sfârşitul lor este PIEIREA” 

(FILIPENI 3,18-19).  

Să medităm adânc la cele relatate şi să ştim că 

fără CRUCE NU EXISTĂ MÂNTUIRE. AMIN!  
 

† Preot Iconom Mănăsuc ZGÎRCEA 

 

“Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar 

pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” 

(1 CORINTENI 1,18).   

Cea mai veche şi mai importantă dintre sărbătorile 

ortodoxe închinate cinstiri Sfintei Cruci este ÎNĂLŢAREA 

SFINTEI CRUCI (STAVROFANIA), la 14 septembrie, pe 

care, unii (liturgişti) o numără între praznicele împărăteşti. 

În această zi, sărbătorim de fapt amintirea a două 

evenimente deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci, şi 

anume: 

-1. Aflarea Crucii pe care a fost răstignit 

Mântuitorul şi înălţarea ei solemnă în văzul poporului 

de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 

14 septembrie 335; 

-2. Aducerea sau întoarcerea Sfintei Cruci de la 

perşii păgâni, la anul 629, pe timpul împăratului 

bizantin Heraclius, care a depus-o cu multă cinste în 

biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din 

Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în 

văzul credincioşilor, la 14 septembrie 630. 

Istoricul aflării Sfintei Cruci pe care a fost răstignit 

Mântuitorul este următorul: Dezgroparea Crucii originale a 

avut loc în anul 326 sau 327 şi se datorează stăruinţelor 

împărătesei Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, 

conform unei tradiţii pioase consemnate de mulţi istorici 

bisericeşti, cum ar fi: Eusebiu de Cezareea, Sfântul Chiril 

al Ierusalimului, Sfântul Ambrozie al Milanului, Fer. 

Ieronim, etc. Evreii au îngropat crucea Domnului, precum 

şi piroanele Lui, mormântul, etc. Acestea au rămas 

îngropate până în anul 327, în zilele marelui împărat 

Constantin, care a fost cel dintâi împărat creştin.  

Acest împărat a primit religia cea adevărată, 

credinţa în Iisus Hristos printr-o minune dumnezeiască. El 

trebuia să intre în război cu Maxenţiu, împăratul Romei, 

care a avut mulţime de ostaşi bine înarmaţi, iar Constantin 

avea foarte puţini, din care cauză era întristat şi se 

înspăimânta cu gândul, neştiind cum să-l biruiască. Într-o 

zi, i s-a arătat pe cer chipul Sfintei Cruci, strălucind mai 

mult decât lumina soarelui şi pe acea cruce scria: “en touto 

nika – cu acest semn vei birui, sau prin acest semn vei 

învinge”, în limba latină: “in hoc signo vinces”.  

Constantin când a văzut acest semn s-a veselit şi a 

prins curaj, a poruncit să se facă cruci, să le pună pe 

steaguri şi să pornească la război. Bătălia s-a dat la Podul 

Vulturului de lângă Roma în data de 28 octombrie 312. 

Constantin avea 20.000 de soldaţi, iar Maxenţiu 150.000 şi 

el devine împărat al Imperiului roman. Ajuns împărat, 

mama sa Elena porneşte o expediţie în Ţara Sfântă ca să 

găsească Sfânta Cruce. Ea a fost întâmpinată de episcopul 

Macarie al Ierusalimului.  
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TRENUL VIEŢII  
 

Un lung tren ne pare viaţa 
Ne trezim în el mergând ...  

Fără să ne dăm seama  
Unde ne-am suit şi... când! 

 
Fericirile sunt halte,  

Unde stăm câte-un minut  
Până când să ne dăm seama,  

Sună... pleacă... a trecut!  
 

Vine-odată însă vremea 
Să ne coborâm şi noi 

Ce n-am da atunci, o clipă 
Să ne-ntoarcem înapoi! 

 
Dar pe când privind în urmă, 
Plângem timpul ce-a trecut 

Sună-n Gara Veşniciei 
Am trăit şi n-am ştiut! 

 
Teolog Florin GHERGHINA 

 

 

 

 
 

Valeriu Gafencu  
"Sfântul închisorilor" 

 
 

 

FERICITUL AUGUSTIN 
Augustin s-a născut în 354 la Tagastes, în Africa romană, în familia unui 

funcţionar local. Tatăl era păgân, iar mama sa, Monica era creştină şi avea să fie 

canonizată. Pasionat de Cicero şi Vergiliu, tânărul Augustin devine profesor de 

gramatică şi retorică la Cartagina, al doilea mare oraş al Occidentului, după Roma. 

Nu este atras de creştinism de la început, iar lectura Bibliei nu l-a interesat. Abia la 

33 de ani, îndemnat de o voce de copil, citeşte una dintre Epistolele apostolului 

Pavel. Lectura a fost o revelaţie şi se decide să se convertească la creştinism.  

Botezul îl primeşte, alături de fiul său, de la Sfântul Ambrozie, episcopul 

Milanului (387). Revenit în Africa după câţiva ani petrecuţi în Italia, devine episcop 

de Hippona (395), unde avea să rămână în fruntea bisericii până la moartea sa, în 430. 

Aici duce o viaţă foarte modestă în mijlocul enoriaşilor săi şi tot aici scrie 

monumentala sa operă, cu o influenţă fără egal în lumea latină medievală.  

Biografia Fericitului Augustin este reprezentativă pentru cei mai mulţi 

părinţi ai bisericii creştine din veacurile IV-V din Orient şi Occident, prin originea lor 

ilustră, prin formaţia intelectuală clasică, păgână, prin experienţele personale ce le-au 

schimbat destinele, în urma convertirii la creştinism. Datorită acestor fapte 

biografice, părinţii bisericii – şi Augustin ocupă un loc de prim-plan – au jucat un rol 

esenţial în preluarea de către lumea medievală a moştenirii unei bune părţi a culturii 

antice păgâne. Între lucrările Sfântului Augustin figurează două cărţi importante.  

Prima, Cetatea lui Dumnezeu, este o operă fundamentală pentru gândirea 

politică medievală. Ea se referă la relaţiile dintre stat şi biserică.  

Cea de-a doua, Confesiunile, din care sunt prezentate mai jos câteva citate, 

este o lucrare tulburătoare prin sinceritatea cu care autorul ei relatează toate 

experienţele tinereţii, înainte de a-l cunoaşte pe Dumnezeu.   

Teologia sa a influenţat gândirea lui Martin Luther, care iniţial aparţinuse 

ordinului augustinian. Opera lui Augustin ocupa 16 volume în colecţia Migne (P. L. 

32-47), nefiind depăşită cantitativ, decât de aceea a lui Origen.  

 

 Poezie creştină  

Înălţarea Sfintei Cruci 

- 14 Septembrie 
  

În lucrarea sa de recenzie critică, pe care o consacră operelor sale, intitulată 

Retractări, Augustin precizează că el a scris 93 de lucrări, în 232 cărţi, afară de predici şi 

scrisori. Aceste lucrări se împart în: - filosofice;  - apologetice; - dogmatico-polemice; - 

exegetice; - de teologie practică; - retorice; - scrisori.  

Din punct de vedere politic, Augustin vede organizarea de stat ca fiind 

folositoare şi luptă pentru despărţirea între Stat şi Biserică. În opera sa târzie, "Despre 

cetatea lui Dumnezeu" (De Civitate Dei) apreciază istoria omenirii ca pe o evoluţie a 

cetăţii terestre, a oamenilor ("civitas terrena"), ce aspiră spre cetatea lui Dumnezeu 

("Civitas Dei"). Augustin identifică Cetatea lui Dumnezeu cu Biserica. El explică 

decăderea Imperiului Roman prin faptul că devenise un loc păgân, care a trebuit să facă 

loc Cetăţii lui Dumnezeu, adică Bisericii. Adoarme în Domnul la 28 august 430. 

 

1. A spune cuiva "te iubesc" înseamnă de fapt "tu nu vei muri niciodată". 

2. Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!  

3. Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande de tâlhari.  

4. Acela este cu adevărat liber care trăieşte pentru Hristos. El se află deasupra tuturor 

nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi 

în stare să-i facă acest lucru. 

 5. Omul bun este liber, chiar dacă e sclav. Omul rău este sclav, chiar dacă e rege. 

6. Răbdarea este însoţitoarea înţelepciunii. 

7. Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă nu le trăim. 

8. Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de 

ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în 

toate şi, totodată, deasupra tuturor.  

9. Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină rugăciunea, începe 

păcatul.  

10. Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El se află deasupra tuturor 

nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi 

în stare să-i facă acest lucru. 

Prof. Maria PLIC, Şcoala Generală  Nr. 4 –  Vulcan 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinul_augustinian&action=edit&redlink=1
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                                                              20 SEPTEMBRIE                                                     . 
„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul 

nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru 

rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. „ 

În Roma, în zilele împărăţiei lui Traian, petrecea un dregător, anume Plachida, mai bogat decât alţii şi 

foarte viteaz în războaie încât numai numele lui aducea vrăjmaşilor spaima. Plachida a fost ales povăţuitor al 

oştirilor romane şi a arătat multă bărbăţie în războaie, fiind astfel plăcut şi slăvit de împărat. Deşi era închinător la 

idoli, înfăptuia doar lucruri creştineşti, făcea milostenie cu cei flămânzi şi goi, ajuta celor căzuţi în primejdii. Se 

bucura nespus când putea să ajute celor nevoiaşi, mai mult decât atunci când biruia în razboaie. Era desăvârşit în 

toate, doar că nu avea dreapta credinţă, fără de care toate lucrurile cele bune sunt zadarnice. Plachida avea o soţie 

bună, blândă şi milostivă dedicându-se împreună, celor doi fii şi faptelor bune. Le lipsea lor numai, să cunoască pe 

Adevăratul Dumnezeu, căci neştiindu-L, totuşi prin lucruri bune Îl cinsteau. 

Dumnezeu, nu a trecut cu vederea pe acest bărbat virtuos şi nu l-a lăsat pe el în întunericul înşelăciunii 

idoleşti, privind purtarea sa cea dreaptă a vrut să-i arate lui calea mântuirii astfel: Plachida, avea obiceiul să meargă 

la vânătoare cu slugile sale, într-o zi găsind o cireadă de cerbi, a rânduit călăreţii şi au început a urmări cerbii. Şi 

văzând un cerb mai mare din toată mulţimea, alerga după el. După ce s-a osebit cerbul din grămadă, s-a despărţit şi 

Plachida de ostaşii săi, iar slugile lui, obosind, au rămas departe. Având calul mai iute, a alergat după cerb în 

pădure şi alergându-l pe el mult, cerbul s-a suit pe o piatră înaltă şi a stat până când Plachida a rămas singur, 

privind şi cugetând cum ar putea să vâneze cerbul. Plachida privind la cerb, i s-a arătat lui, Hristos, astfel: Era o 

cruce foarte luminoasă între coarnele cerbului şi acolo a văzut asemănarea trupului celui răstignit pe cruce pentru 

noi, Iisus Hristos. Minunându-se de acea vedenie, a auzit un glas zicând: "Plachido, de ce mă prigoneşti!" Şi, odată 

cu acest glas dumnezeiesc, frica l-a cuprins pe el, căzând de pe cal la pământ, ca şi mort. Venindu-şi în fire, a zis: 

"Cine eşti tu, Doamne, cel ce grăieşti cu mine?" Iar Domnul i-a zis lui: "Eu sunt Iisus Hristos, care Dumnezeu 

fiind, pentru mîntuirea omenească îmbrăcându-mă în trup, de voie am pătimit, şi cruce am răbdat; iar tu, neştiindu-

Mă, Mă cinsteşti, prin lucrurile tale cele bune şi milosteniile cele multe care s-au suit înaintea Mea. De aceea, M-

am arătat ţie prin această vieţuitoare, ca să te vânez întru cunoştinţa Mea şi să te unesc cu credincioşii Mei, pentru 

că nu vreau ca omul cel ce face lucruri drepte, să piară căzând în cursele vrăjmaşului". 

Ridicându-se, Plachida n-a văzut pe nimeni, dar a crezut din acea clipă în Dumnezeu, cerând de la El să-l 

povăţuiască ce să facă. Un glas i-a zis: "Să mergi la un preot creştin şi să te botezi şi acela te va învăţa pe tine calea 

mântuirii". Plachida s-a umplut de bucurie şi căzând la pământ, s-a închinat cu lacrimi Domnului. Veselindu-se cu 

duhul a încălecat pe cal şi s-a întors la ai săi fără să spună ce i se întâmplase. Când a ajuns acasă i-a povestit soţiei 

tot ce văzuse, iar aceasta îi mărturisi că noaptea trecută, un glas i-a zis că va cunoaşte pe Dumnezeul Cel Adevărat 

împreună cu familia sa. Plachida şi-a luat femeia şi copiii şi pe unul din slujitorii săi cei credincioşi şi au mers la 

casa unui preot, anume Ioan căruia i-a spus toate cu deamănuntul şi au cerut să fie botezaţi. Părintele Ioan, i-a 

învăţat sfânta credinţă, botezându-i pe ei în numele Sfintei Treimi. Amin. Plachida a primit din sfântul botez, 

numele Eustatie, soţia sa, Teopista, iar fiiilor lor: Agapie şi Teopist.  

Eustatie s-a dus la locul unde a văzut pe Domnul, rugându-se cu lacrimi, i-a mulţumit pentru mila Sa. 

Deci, îşi puse nădejdea în voia Lui cea bună, ca după bunătatea Sa, să rânduiască viaţa lui. I s-a descoperit despre 

ispitele şi necazurile ce vor veni asupra lui, căci arătându-şi faptele credinţei, va cunoaşte sărăcia şi durerea, iar 

Eustatie s-a lăsat cu totul în voia Domnului, cerând să rabde toate cele puse asupra lui cu ajutorul Celui 

Atotputernic. Şi a cerut Domnului, să-i dea ispitele acum, ca să rabde acele primejdii, dar să nu-l părăsească 

dragostea Sa. Vorbind cu nevăzutul Dumnezeu, s-a umplut de multă duhovnicească bucurie.  

 Astfel, împreună cu cinstita sa soţie, au hotărât să rabde pentru Domnul pe toate acestea, şi vieţuiau în 

dreapta credinţă, nevoindu-se în post şi în rugăciuni, făcând milostenii la săraci mai multe decât în trecut. Iar, 

Dumnezeu binevoind, a pornit necazul asupra casei lor, slugile şi dobitoacele au început să moară, tâlharii au furat 

averile lor, încât slăvitul şi bogatul dregător a sărăcit. Eustatie nu s-a mâhnit de aceasta, ci a gândit să părăsească 

neamul şi dregătoria şi să petreacă în sărăcie şi smerenie, într-o altă ţară, slujind astfel lui Hristos în voie. Noaptea, 

au luat pe cei doi fii, s-au îmbrăcat în haine rupte, lăsând slava, cinstea şi bogăţia şi au pornit prin locuri neştiute, 

trăind printre oamenii de rând care nu-i cunoşteau.  

Împăratul auzind că iubitul său dregător, Plachida, nu este de găsit, s-a întristat. S-au făcut cercetări, dar n-

a putut nimeni să ştie tainele lui Dumnezeu. Eustatie a pornit spre Egipt şi mergând câteva zile, au ajuns la mare. 

Aflând o corabie s-a învoit cu stăpânul acesteia şi au pornit pe mare. Corăbierul văzând pe soţia lui Eustatie 

frumoasă, se gândea cu vicleşug, la ea, vrând să o ia de la acesta. Ajungând în portul unde trebuiau să coboare din 

corabie în loc de a primi plata, stăpânul corăbiei a cerut, pe soţia lui Eustatie, însă oricât s-a împotrivit lui n-a putut 

să facă nimic. Corăbierul ca un nebun a scos sabia, să-l ucidă, iar acesta a căzut la picioarele barbarului, rugându-l 

printre lacrimi ca să nu-l despartă de iubita sa soţie. Atunci Eustatie cu cei doi fii au ieşit din corabie, tânguindu-se 

de despărţirea groaznică. Corabia s-a depărtat de mal, iar ei s-au petrecut cu privirea până când au putut să se vadă 

cu ochii. Soţia plângea în corabie, iar Eustatie cu fiii, stând pe mal se mângâiau în sinea lor că acestea le primea din 

mâna Domnului. Şi au călătorit mai departe până au ajuns la un râu care nu avea pod şi care era foarte repede. 

Astfel nu putea să treacă pe ambii fii deodată, deci a lăsat un copil pe mal, iar pe celălalt l-a dus peste râu; şi pe 

când se întorcea să ia pe celălalt copil, fiind el în mijlocul râului, a ţipat unul dintre fii, iar Eustatie a văzut un leu 

venind spre copil şi apucându-l a fugit cu el în pustie. Când şi-a întors privirea către celălalt fiu, iată un lup l-a 

apucat şi pe acela şi l-a dus în pădure. Eustatie, cuprins de necazuri din toate părţile, se îneca în lacrimi de durere, 

însă n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu, ci a cerut să nu îl părăsească dragostea Lui, căci nădăjduieşte spre El, astfel 

mergea pe cale şi uneori mulţumea lui Dumnezeu în răbdare, alteori, biruindu-se de fire, plângea amarnic pentru că 

rămăsese un străin şi nu avea nici o mângâiere. Se gândea la copilaşii lui, însă nu ştia că prin Purtarea de grijă a lui 

Dumnezeu aceştia erau salvaţi, deoarece leul nu l-a vătămat pe copil, fiind salvat de nişte păstori, aşijderea nici 

lupul nu s-a atins de celălalt, fiind salvat de nişte plugari.  

Călătorind mai departe, Eustatie a ajuns într-un sat ce se numea Vadisis. Aici a cerut de lucru sătenilor 

care l-au făcut păzitor la ţarina lor şi aşa a petrecut în satul acela cincisprezece ani, trăind în mare sărăcie, smerenie, 

rugăciune şi post, iar fiii lui, creşteau nu departe, într-un alt sat. Deşi, vieţuiau în apropiere, el nu-i ştia şi nici ei nu 

ştiau unul de altul. Astfel şi soţia sa, a fost păzită de Dumnezeu, deoarece corăbierul a fost lovit de o oarecare 

durere, iar când au ajuns în port să debarce, bărbatul a murit, neatingându-se de dânsa, aceasta  vieţuind în pacea sa 

fără de ispită, având hrană din osteneala mâinilor sale. 

Asupra romanilor, au pornit război cei de altă seminţie şi i-au bătut, robindu-i. Împăratul mâhnit fiind,  şi-

a adus aminte de viteazul său dregător Plachida, căci dacă ar fi fost el, vrăjmaşii nu i-ar fi biruit. Sfătuindu-se cu 

ceilalţi dregători au trimis în căutarea lui prin toată împărăţia sa, iar doi buni ostaşi, Antioh şi Acachie, au hotărât 

să-l caute, chiar până la marginea pământului pe iubitul lor conducător. Şi au ajuns în satul în care trăia Eustatie, iar 

acesta păzea ţarina în câmp şi văzându-i pe ostaşi, plângea de bucurie, căci îi recunoscuse, iar ei ajungând la 

Eustatie, l-au întrebat dacă nu cumva a văzut vreun om străin ce se numeşte Plachida şi au explicat din ce pricină îl 

caută pe el. Eustatie le-a zis că nu-l cunoaşte, dar poate stăpânii lui au auzit de el şi i-a invitat să se odihnească în 

căsuţa sa. Au mers împreună în sat, dar nu ştiau că este Plachida, iar când au ajuns la casa unde locuia, a cerut 

stapânului său să-i ospăteze pe ostaşi, iar cheltuiala o va plăti cu munca sa, slujindu-le ca robul, fiind săteanul cel 

mai de jos. Ostaşii căutau la faţa robului şi şi-au amintit de o rană adâncă de la grumazul lui Plachida şi văzând 

rana aceea la dânsul, au căzut la picioarele lui zicându-i: “Tu eşti Plachida, iubitul împăratului, renumitul general al 

armatei romanilor!”. Eustatie a simţit că a venit vremea aceea, în care Domnul i-a făgăduit că îi va da lui cinstea 

cea dintâi şi astfel le-a mărturisit că este Plachida, pe care îl caută, însă acum este sărac şi netrebnic. 

 

 
S-au bucurat ostaşii că l-au aflat, i-au dat lui scrisorile 

împărăteşti şi l-au îmbrăcat ca pe un mare dregător povestind 

oamenilor faptele şi vitejia bărbatului, bogăţia şi bunul lui neam. Toţi 

oamenii se ruşinau că l-au socotit ca pe un rob, până şi stăpânul lui la 

care trăise, îl ruga să nu se mânie pe el, pentru că  îl necinstise. 

Au pornit spre Roma, iar pe drum, Plachida le-a spus tot ce i 

s-a întâmplat. Ostaşii au plâns de necazurile iubitului lor general şi au 

povestit, cum împăratul şi sfatul ostăşesc s-au întristat de plecarea sa. 

Când au ajuns la Roma, s-au bucurat de aflarea lui Plachida, dar auzind 

ce i s-a întâmplat, se înduioşau. Apoi, împăratul i-a dat lui dregătoria 

cea dintâi şi l-a rugat să meargă la război împotriva barbarilor. 

Adunând pe toţi ostaşii şi văzând că nu sunt de ajuns, a zis împăratului 

să trimită să adune din cetăţi şi din sate tineri pe care să-i trimită, la 

rânduiala ostăşească. Printre tineri au venit şi cei doi fii ai lui, Agapie 

şi Teopist, fiind acum mari şi puternici, iar Eustatie fără ai cunoaşte îi 

iubea ca pe fii săi. 

Cu puterea lui Hristos i-a biruit pe barbari, arătând vitejie şi 

biruinţă, mai mare decât înainte. Întorcându-se cu pace spre Roma, 

Eustatie a trebuit să poposească într-un sat şi a stat aici cu oastea sa, 

trei zile. După Dumnezeiască rânduială, Agapie şi Teopist nu ştiau că 

sunt fraţi, dar stăteau în acelaşi cort, nu departe de tabăra marelui 

comandant, lângă grădina maicii lor. Mama lor fiind în grădină, asculta 

ce povesteau ostaşii care locuiau lângă casa ei, iar cel mai mare a 

început a vorbi despre familia sa, cum că tatăl era comandant de oşti în 

Roma şi că au plecat împreună luându-l pe el şi un alt frate al său. 

Atunci cel mai tânăr şi-a amintit despre toate şi a recunoscut că sunt 

fraţi, plângând de bucurie şi sărutându-se unul pe altul. Auzind, mama 

lor se mira, căci ştia că sunt fiii ei cei adevăraţi, dar fiind femeie 

înţeleaptă, n-a voit a se arăta lor pentru că era săracă, iar ei erau ostaşi 

aleşi şi cinstiţi. A doua zi, a mers la comandant să-l roage ca pe lângă 

oastea lui să meargă şi ea la Roma, povestindu-i că este romană şi 

voieşte a se întoarce la moştenirea sa. Privind la comandant, l-a 

cunoscut că este soţul ei, dar stătea ca uimită rugându-se lui Dumnezeu 

ca să rânduiască clipa în care se vor cunoaşte. A treia zi, Teopista a 

prins curaj şi s-a înfăţişat comandantului povestind despre viaţa ei, cum 

că a fost luată de barbarul cel din corabie şi cum a fost păzită cu darul 

lui Hristos de întinăciune. Iar Eustatie auzind acestea, a cunoscut 

îndată pe femeia sa, a îmbrăţişat-o, bucurându-se, au mulţumit 

Mântuitorului că nu a depărtat mila Sa de la ei, căci precum a făgăduit, 

după necazuri le-a adus mângâiere. Apoi, a povestit soţiei despre fiii 

lor, iar aceasta i-a mărturisit despre ce auzise ieri lucrând în grădina sa, 

de la cei doi ostaşi ai lui şi au ştiut că sunt fiii lor, veselindu-se, mult s-

au bucurat. 

Când împăratul Traian a murit, a urcat pe tron Adrian, care 

era foarte rău, urând pe cei buni şi binecredincioşi. Eustatie a fost 

primit cu cinste de împărat şi i s-a răsplătit vitejia lui mai mult decât 

cea dintâi, fiindcă acum era cinstit de toţi mai mult decât înainte. Însă 

Dumnezeu, le-a gătit la ceruri cinstea şi slava cea veşnic neschimbată, 

căci nu după multă vreme, iar l-a întors la necinste şi la necaz, pe care 

Eustatie le-a răbdat pentru Hristos.  

Împăratul a vrut să aducă jertfă zeilor, mulţumindu-le pentru 

biruinţa sa asupra vrăjmaşilor, dar Eustatie a mărturisit că este creştin 

şi nu se închină idolilor celor surzi şi  nelucrători. Auzind împăratul, s-

a mâniat asupra lui şi i-a luat dregătoria, apoi şi pe femeia şi pe fiii săi 

i-a îndemnat să jertfească idolilor. Dacă nu a putut să-i întoarcă pe ei 

de la Hristos, a poruncit să fie daţi spre moarte fiarelor, însă fiarele nu 

s-au atins de ei. A doua zi, a poruncit împăratul ca să ardă un bou de 

aramă şi să-i arunce în el şi rugându-se sfinţii mucenici, şi-au dat 

sfintele lor suflete în mâinile lui Dumnezeu. A treia zi, a mers Adrian 

la boul acela, vrând să vadă praful mucenicilor celor arşi. Deschizând 

uşa a aflat trupurile lor cele sfinte întregi şi nici un fir de păr din capul 

lor n-a ars, feţele lor fiind pline de o frumuseţe prea minunată, mai 

presus de fire şi tot poporul ce era acolo a mărturisit pe Dumnezeul 

creştinilor.  

 Împăratul a fost ocărât de tot poporul şi s-a întors cu ruşine la 

palatul său, iar  creştinii au luat cinstitele trupuri ale mucenicilor, le-au 

făcut cuviincioase îngropări, slăvind pe Dumnezeu întru sfinţii săi. 

Amin.        

 

Silvia VICOL 
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În general, cu excepţia marilor praznice, din buletinele de ştiri lipsesc 
cele referitoare la viaţa religioasă. Chiar şi atunci când apar astfel de ştiri, sunt 
prezentate mai ales din perspectiva lor mondenă, iar semnificaţia sărbătorii 
respective sau conţinutul predicii sunt trecute în plan secundar.  

Putem afla, în schimb, cum au călătorit enoriaşii, cu ce mijloace de 
transport, câte sute de metri are lungimea şirului de oameni care aşteaptă să fie 
miruiţi, etc. Un aspect de interes cvasi-general pare a fi cel referitor la numărul 
exact şi precis de sarmale pe care organizatorii le-au pregătit pelerinilor sosiţi 
din toată ţara. 

Se spune că rolul televiziunilor nu este acela de a face educaţie. Acestea, 
fiind societăţi comerciale, caută să facă… profit, chiar dacă audienţa este 
asigurată pe criterii cel puţin discutabile. Numai că, în acest fel, reuşesc să ducă 
o muncă asiduă în direcţia anti-educaţiei.  

Atunci când subiectul ştirilor TV este un preot, poţi fi sigur că ştirea 
respectivă este negativă. Nimeni nu contestă că, aşa cum în orice pădure există 
uscături, pot fi şi preoţi care cinstesc mai puţin harul ce le-a fost dat prin 
punerea mâinilor pe capul lor. Dar, a scoate în evidenţă în cadrul ştirilor, cu 
preponderenţă aspectele negative despre preoţi este cel puţin o abatere de la 
deontologia jurnalistică. 

Avem atâţia mari duhovnici în ţara noastră, avem atâţia mari preoţi, 
ierarhi, călugări, renumiţi pentru harul şi curăţenia lor sufletească. Pentru 
echilibru sau, măcar pentru neutralitate faţă de Biserică, ar trebui să se publice 
ceva şi despre ei în contrapondere. Dar nimeni nu riscă să-l supere pe zeul 
AUDIENŢĂ.  

În ultimă instanţă, problema ştirilor negative despre unii membri ai 
Bisericii nu deranjează prin aspectele prezentate, dar sunt absolut 
nesemnificative prin frecvenţa cazurilor. Din acest punct de vedere, este 
incorect şi nepotrivit ca - urmare agresivităţii mediatice cu care sunt 
prezentate - să fie percepute şi apreciate de marele public, drept 
reprezentative pentru Biserica Ortodoxă din România. 

Când un păcătos vrea să se îndrepte, să apuce calea pocăinţei creştine, 
prima grijă pe care o are diavolul este aceea de a-l împiedica să ajungă la Sfânta 
Biserică. Motive nu trebuie să caute omul, aici se descurcă „cel rău”. Omul 
trebuie doar să le urmeze. Probabil că aţi auzit de povestioara cu cârciuma şi 
Biserica. În timp ce la uşa cârciumii păzea doar un singur diavol care avea grijă 
să nu iasă oamenii prea repede de acolo, la uşa Bisericii erau mii de diavoli care 
aveau grijă să nu intre păcătoşii la Sfânta Liturghie. 

Cel mai periculos efect al promovării unor astfel de ştiri este acela de a 
oferi celor care se luptă cu diavolul, în drumul spre îndreptare, motive pentru 
întoarcerea din acest drum. Bineînţeles, mă refer la cei slabi, care abia vor 
apuca să spună: „cum să merg la Biserică, nu ai văzut ce s-a spus la TV, despre 
cutare preot?”   
 

NU MAI PUNEŢI PREOŢII LA ZID!!! 
Sigur că nu este decât un mod de a se minţi pe sine, de a căuta o scuză 

neputinţei sau nevoinţei sale şi că, odată cu această concluzie, diavolul râde de 
bietul om. Cu satisfacţia misiunii împlinite. Aceea de a-l ţine pe păcătos departe 
de Biserică. 

Trebuie să ştie tot creştinul că harul preotului nu scade atunci când 
preotul se abate de la rigoarea pe care misiunea lui creştină o impune. Spre 
exemplu: un botez săvârşit de un preot beat are exact aceeaşi valoare ca şi când 
ar fi fost săvârşit de unul virtuos. Ce socoteală va da preotul pentru faptele 
sale? Este altă discuţie. 

Am auzit opinii prin care, (culmea!) unii preoţi erau acuzaţi tocmai de 
lipsa de rigoare, de severitate în aplicarea sfintelor canoane şi de prea multă 
îngăduinţă faţă de cei care greşesc. Desigur, v-aţi dat seama că aceste opinii 
aparţin, în imensa lor majoritate, unora care nu prea au nici o treabă cu 
Biserica. Dar să nu ne pripim cu concluziile! Totuşi! Nu este nemaipomenit să 
întâlneşti oameni cu atâta dorinţă de înălţare spirituală?! 

Păcatul este o boală a sufletului şi are nevoie de îngrijire la fel cum o 
infecţie trebuie tratată de un medic. Pentru că, aşa cum o infecţie netratată 
poate cauza moartea, păcatele nespovedite ne depărtează de mântuire, ceea ce 
e chiar mai grav decât a muri. Cu o infecţie mergi la doctor, o curăţă, aplică 
medicamentele necesare, după care revii la control să vadă medicul cum 
decurge vindecarea. Cu păcatul mergi la preot, te spovedeşti, ţi se recomandă 
canonul (care este medicament pentru îndreptare şi nu pedeapsă pentru 
păcat), apoi consulţi duhovnicul periodic pentru a nu mai cădea.   

Sigur că acei pacienţi care sunt nemulţumiţi de un doctor au libertatea 
să caute altul mai bun, mai renumit. La Sf. Mănăstire Lainici am avut privilegiul 
să-l cunosc pe părintele Ignatie. Un mare duhovnic. Nu stătea la nici un fel de 
discuţie pe marginea  rigorii cu care trebuiau urmate rânduielile bisericii. Dar 
aveai impresia că te duce de mână spre mântuire. Am auzit, fără să vreau, 
concluziile unei bătrâne care tocmai se spovedise prima dată la părintele 
Ignatie, în timp ce le împărtăşea unei vecine care aştepta să-i vină rândul şi ei: 
„Fată-lică! (era olteancă), păi, dacă fac tot ce mi-a spus preotul ăsta, Sfânta 
Paraschiva ajung!”.    

Îi asigur pe cei care nu vin la biserică pentru că sunt nemulţumiţi de 
preotul din parohia lor, că există în România duhovnici de care ţi-e frică să te 
apropii! Se simte în jurul lor sfinţenia şi parcă te simţi în pericol de a o pângări 
cu nevrednicia ta. Vă puteţi duce la ei. 

Înainte, însă, trebuie să fiţi siguri că atitudinea faţă de preotul paroh nu 
este doar o scuză, doar un pact cu diavolul care, iată, a mai câştigat ceva timp în 
drumul vostru către îndreptare. 

 

Ioan Dorel ŞCHIOPU 
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HARNICUL ŞI LENEŞUL 

 

Într-o dimineaţă, un băiat s-a dus la bunicul 

său şi l-a întrebat:  

  - Bunicule, mereu spui că trebuie să fugim 

de păcate, dar cum să mă feresc eu de ispite? 

  - E, nepoate, ia spune-mi tu mie, dacă un om 

ar vrea să vâneze o pasăre şi ar vedea chiar deasupra 

sa una zburând, iar ceva mai încolo, o alta stând pe 

creanga unui pom, în care din ele crezi că ar trage cu 

puşca? 

  - Bineînţeles, bunicule că vânătorul şi-ar 

îndrepta arma spre pasărea ce stă pe creangă. Sunt 

mai multe şanse să o nimerească pe cea care stă, 

decât pe cea care trece ca săgeata prin aer.  

  - Păi, vezi, băiatul meu...! Tot aşa sunt şi 

oamenii, asemenea păsărilor. Când eşti muncitor şi 

harnic, când eşti mereu preocupat să faci cât mai 

mult şi mai bine, atunci diavolul nu poate să te 

atingă cu ispitele sale. Dar pe omul leneş şi 

delăsător, diavolul cu uşurinţă îl ispiteşte, iar el cade 

imediat în păcat.  

Omul nu a fost făcut de Dumnezeu ca să 

stea şi să piardă timpul, la voia întâmplării, ci să 

caute mereu să muncească cu spor şi cu tragere de 

inimă, fiindcă doar aşa va afla linişte şi bucurie în 

viaţă. 

† Mâinile la muncă, mintea şi inima la 

Dumnezeu! (Sfântul Teofan Zăvorâtul) 

 

FAPTA –RESPOSABILITATE ŞI URMĂRI 

 

La marginea unui râu, un ţăran rău vroia cu 

orice chip să scape de câinele său, deşi acesta era un 

animal bun şi recunoscător. Luându-l în braţe, l-a 

aruncat în apă, crezând că animalul se va îneca şi astfel 

va scăpa de el. 

Însă, bietul câine a înotat cu greu până la mal, 

după care s-a aşezat cuminte la picioarele stăpânului 

său. Acesta, supărat că nu reuşise, l-a împins înapoi în 

apă, dar câinele a ieşit iar. De-a dreptul furios, ţăranul a 

ridicat din nou animalul în braţe, dar vrând să-l arunce 

cât mai departe, a alunecat pe malul noroios şi s-a 

prăvălit cu tot cu câine în apă.  

Neştiind să înoate, a început să ţipe şi să se 

zbată. Când să se ducă cu totul la fund, a simţit cum 

cineva îl apucă de gulerul hainei şi îl trage încet spre 

mal. Scos din apă mai mult mort decât viu, ud tot şi 

speriat, omul a înţeles că i-a scăpat viaţa tocmai câinele 

pe care încercase să îl omoare. 

Ruşinea i-a cuprins sufletul. I-a mulţumit lui 

Dumnezeu că au scăpat amândoi cu viaţă, după care şi-a 

mângâiat cu recunoştinţă câinele atât de credincios şi au 

plecat împreună spre sat. În sinea sa, omul a jurat să nu 

mai dorească niciodată răul vreunui suflet. 

†Faptele săvârşite de oameni sunt de trei feluri: 

conform firii, mai prejos de fire şi mai presus de fire. 

Firească este pacea, împotriva firii este duşmănia şi mai 

presus de fire, sunt iertarea şi binele dezinteresat.  

(Sfântul Atanasie cel Mare) 

 

SFÂNTA  BISERICĂ 

 

Dorind să-l contrazică, un necredincios îi 

spuse unui creştin:  

  - Voi, creştinii, spuneţi că Dumnezeu este 

oriunde. Dacă este aşa, de ce te mai duci la Biserică, 

să asculţi predica, când oricum Îl vedem peste tot.

 - Aşa este, pe Dumnezeu, cei cu credinţă Îl 

văd peste tot şi prin toate. Însă, priveşte! Chiar dacă 

aerul este încărcat pretutindeni cu vapori de apă, 

aceştia nu-ţi astâmpără setea şi, de aceea, mergi la 

fântână. La fel şi noi, creştinii, mergem la Biserică aşa 

cum tu mergi la fântână. Tu îţi astâmperi setea 

trupului cu apa proaspătă şi rece a fântânii, noi ne 

astâmpărăm setea sufletului cu apa dătătoare de viaţă 

veşnică: Cuvântul lui Dumnezeu.  

  † Biserica este o corabie, iar creştinii care 

merg la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi din 

furtuna păcatelor. (Sfântul Nicodim) 
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