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  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi pe 29 iunie, după o perioadă de post, care variază ca durată, în funcţie 

de data Sfintelor Paşti.  

Sfântul Apostol Petru - fiul lui Iona şi fratele Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele sau 

iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi devină pescar de oameni. Mărturiseşte în numele apostolilor 

dumnezeirea lui Hristos, dar se  şi leapădă de Hristos când El este prins spre a fi răstignit. După Înălţarea Domnului, 

Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor şi aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după 

predica Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de persoane. 

 Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mica până în Babilon  şi în ultima parte a 

vieţii, la Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie. 

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost elevul 

învăţatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars şi luptă împotriva creştinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea 

arhidiaconului Stefan. Pe calea Damascului i se arata Hristos într-o lumina orbitoare  şi îl mustră: "Saule, Saule de ce 

mă prigoneşti?”. Se converteşte  şi primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a 

pornit în trei mari calatorii misionare  şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din 

porunca împăratului Nero, în anul 67. 

Din cauza faptului ca Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost în temniţă pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca 

Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din România. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiţi de 

libertate şi din cauza faptului că cei ajunşi în penitenciare sunt persoane care au greşit faţă de Dumnezeu, precum au 

greşit şi ei: Petru S-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creştini. 
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“Ceea ce ne călăuzeşte spre virtute este sentimentul de ruşine – glasul lui Dumnezeu din noi.”  Savatie Baştovoi  

Cei ce sunteţi între apostoli, mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, stăpânului tuturor 
rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
 29 iunie  
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PREDICĂ LA RUSALII 
 

 

 
 

Astăzi este marea sărbătoare a coborârii Sfântului Duh. Am putea spune că este 

un al doilea Paște, întrucât reprezintă tot o trecere. Primul Paște - Învierea Domnului - ne-

a trecut de la întuneric la lumină, de la moarte la viață. Al doilea Paște - Coborârea 

Duhului Sfânt - ne trece de la o viață pecetluită de păcatul adamic, viață rea, chiar 

satanică, la o viață de sfințenie, dăruindu-ne posibilitatea nașterii din nou. Noi nu ne 

putem înnoi prin noi înșine, prin duhul nostru uman. Prin noi înșine cădem tot mai mult. 

Noi ne putem înnoi numai în și prin Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. El este Duhul 

Înțelepciunii, al Iubirii, al Adevărului, al Păcii, care nimicește duhul minciunii, al 

vicleniei, al urii. Omul și omenirea se pot înnoi numai prin Duhul Sfânt. 
Sărbătoarea de astăzi este precedată de Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I 

Ecumenic de la Niceea, unde s-au stabilit primele 7 articole din Simbolul credinței. Ele 

cuprind esența credinței noastre, privind lucrarea Tatălui și a Fiului. Prin ele parca ni se 

pregătește ziua de astăzi, întemeierea Bisericii, care are loc prin coborârea în lume a 

Duhului Sfânt. 
Dumnezeu Tatăl cu doua "Mâini" a creat lumea, spun Sfinții Părinți, cu doua 

"Mâini" mântuiește și cu doua "Mâini" o sfințește, cu Dumnezeu Cuvântul și cu 

Dumnezeu Duhul Sfânt. După cum Iisus a săvârșit opera Sa, tot așa Duhul Sfânt coboară, 

pentru a-și împlini lucrarea. Având în vedere puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viața 

noastră personală și universală, voi încerca sa subliniez pe scurt patru puncte: 

1. Lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. 

2. Lucrarea Duhului Sfânt în timpul vieții lui Iisus. 

3. Întemeierea Bisericii. 4. Babilonia actuală a omenirii. 

1. Din primele versete ale Sfintei Scripturi vedem că "la început a făcut 

Dumnezeu cerul și pământul...Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se 

purta deasupra apelor" (Fac. I, 1-2). Deci Duhul Sfânt a luat parte dintru început la 

lucrarea de creație a Sfintei Treimi. Duhul  Sfânt a imprimat apei, pământului, niște 

energii, cum spun grecii "logoi". Când Dumnezeu Tatăl prin Cuvântul Sau a spus apelor 

să mișune de vietăți și pământului sa dea din sine iarba, pomi, ființe vii, s-au produs toate 

acestea din energiile imprimate de Duhul Sfânt, la Cuvântul Tatălui. și până astăzi toate 

perpetuează după soiul lor, prin puterea Duhului Sfânt.      
Duhul Sfânt a intervenit în viața popoarelor, a vorbit prin prooroci. Când 

omenirea, care vorbea o singura limba, stăpânita de mândrie a început sa construiască 

turnul Babel prin care să atingă cerul (Fac. XI, 4-7), Dumnezeu le-a încurcat limbile. Prin 

puterea cui? A Duhului Sfânt. Prorocul Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament, 

parca a fost martor vestind minunea nașterii Mântuitorului, a cunoscut patimile și Învierea 

Lui, a văzut cununa de spini, cuiele ce se vor bate în Trupul Lui, suferința Lui pentru a 

salva neamul omenesc. Cine a vorbit prin el? Duhul Sfânt. Prorocul Ezechil a văzut 

învierea noastră în ziua de apoi. A văzut oasele morților împrăștiate cum s-au adunat, cum 

s-au îmbrăcat în trup și au prins viață. Cine i-a revelat viitorul? Duhul Sfânt. 

Proorocul Daniil a prevestit printr-o matematică divină timpul când se va naște 

Mesia. Tot el a descifrat împăratului Nabucodonosor un vis care reprezintă prima filosofie 

a istoriei. În vis s-a arătat un uriaș cu cap de aur, cu piept de argint, coapse de aramă, 

picioare de fier și lut. Apoi a venit o piatră mare care l-a sfărâmat. Proorocul a spus 

împăratului ca uriașul reprezintă istoria cu imperiile ei care se vor dărâma rând pe rând. 

Cine a vorbit prin Daniil? Duhul Sfânt. Astfel a prevesti el Piatra - Hristos care până la 

urma va dărâma toate imperiile clădite prin voința și mândria umană și va întemeia un nou 

Așezământ - Biserica, pe care nimeni nu o va putea dărâma. Când Daniil a fost aruncat în 

groapa leilor, cine le-a astupat gura? Duhul Sfânt. El a preschimbat para focului în rouă. 

Toți proorocii au vorbit prin Duhul Sfânt, vestind evenimentele viitoare. [...]   

2. La "plinirea vremii" Dumnezeu Cuvântul S-a întrupat "de la Duhul Sfânt și din 

Fecioara Maria". Tot Duhul Sfânt a curățit pe Fecioara Maria de păcatul strămoșesc și i-a 

dat puterea de a zămisli și naște pe Dumnezeu în trup. La Botezul Domnului vedem cum 

Duhul Sfânt a coborât peste Iisus. Ne putem întreba: a coborât numai ca să arate Sfântului 

Ioan Botezătorul pe Mesia? Nu. Duhul Sfânt a coborât ca să sfințească în Hristos natura  

 

noastră umană pe care, la Botez, Iisus a cuprins-o în Sine și care reprezintă 

Trupul cosmic Hristos.  
Pe muntele Tabor, când Iisus Hristos S-a Schimbat la Față pentru a 

deschide calea transfigurării noastre din oameni trupești în oameni 

duhovnicești, un nor luminos a cuprins pe Apostoli. Era Duhul Sfânt. El le-a dat 

puterea de a vedea pe Iisus în adevărata Sa strălucire dumnezeiască. La Cina 

cea de Taină, Jertfa adusă în Pâine și Vin a fost prefăcută în Trupul și Sângele 

Mântuitorului la bineCuvântarea Lui, prin Duhul Sfânt. Atunci întreaga natură 

umană a primit - prin Duhul Sfânt – putința de a fi transformată în umanitatea 

îndumnezeită a lui Iisus, prin participarea conștientă și liberă a omului. La 

Înălțare, tot un nor L-a cuprins pe Iisus pe când se înălța la cer. Și norul era 

Duhul Sfânt. Am dat doar câteva exemple.  

Duhul Sfânt a fost și a rămas nedespărțit de Fiul. Totuși, Duhul Sfânt 

nu coborâse încă în lume, pentru că Iisus nu era încă proslăvit (Ioan VII, 39). 

Duhul Sfânt lucra în lume doar în și prin Iisus Hristos. "Eu cu Duhul lui 

Dumnezeu scot pe demoni" (Matei XII, 28), spunea Iisus. "Daca însetează 

cineva de Adevăr, Iubire, Frumos, să vina la Mine și să bea", spunea El, și Eu îi 

voi da "apa vie" spre viața veșnică. Și apa vie era Duhul Sfânt. "De nu se va 

naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui 

Dumnezeu" (Ioan III, 5), care este Dreptate, Pace Bucurie în Duhul Sfânt. Foc 

am venit să aduc din cer, și cum aș dori să se aprindă lumea din focul acesta. Și 

focul era al Duhului Sfânt, Duhul Adevărului și al Iubirii. Acest foc a venit 

Iisus să-L dăruiască, nu focul distrugător pe care și-l pregătește singură 

omenirea. Eu mă duc, și vă este de folos să Mă duc, spune Iisus, căci altfel 

Duhul Sfânt nu va veni la voi. Daca Mă voi duce, îl voi aduce, Îl voi trimite la 

voi. și El va mărturisi despre Mine (Ioan 15,25), vă va călăuzi la tot adevărul. 

El nu vă va vorbi de la Sine, din al Meu va lua și vă va vesti. El va rămâne cu 

voi în veac (Ioan, 16, 13-14). El va arăta lumii păcatul ei, Dreptatea și Judecata. 

Va arăta că păcatul lumii este  necredința în Iisus Hristos - Dumnezeu. Va arata 

că Dreptatea a fost restabilită în creație prin Hristos, care a biruit pe satana și a 

înfăptuit mântuirea lumii. Va arăta ca Judecata s-a făcut, întrucât satana a fost 

judecat, osândit și alungat din cer pe pământ. Urmează ca și noi oamenii, să-l 

alungam din sufletele și viața noastră. Pe toate acestea nu le descoperă Duhul 

Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește.  

3. În ziua Cincizecimii, fiind toți Apostolii adunați împreună cu Maica 

Domnului, a venit din cer un vuiet ca o suflare de vânt și limbi de foc s-au 

așezat pe fiecare. (Faptele Apostolilor, II). Făgăduința Domnului s-a împlinit. 

Dumnezeu Duhul Sfânt - Persoana - a coborât și a umplut prin prezența și 

sfințenia Sa pe cei care au fost vrednici de a-L primi.  

După cum am spus, Duhul Sfânt a fost prezent în creație încă de la 

început, dar numai prin lucrările și prin darurile Sale. Duhul Sfânt Persoana, 

adică Persoana lui Dumnezeu Duhul Sfânt, a coborât în lume numai după 

biruința și întoarcerea la Tatăl a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai 

atunci Dumnezeu Duhul Sfânt a putut cobori peste firea umană, curățită și 

răscumpărată și S-a sălășluit în cei care s-au înrădăcinat în Hristos. Astfel la 

Cincizecime, prin Duhul Sfânt, a apărut în lume un Organism cu totul nou, un 

Așezământ divino-uman - Biserica.  Apostolii au devenit Biserica a 

lui Hristos prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a rămas parte constitutiva 

a Bisericii. Prin Duhul Sfânt apare în Biserică o viață nouă în Hristos. Din 

Faptele Apostolilor vedem rolul hotărâtor al Duhului Sfânt în Biserică. El este 

arătat ca o prezență permanentă care conduce, intervine prin minuni, vise, 

profeții, directive. Duhul Sfânt trimite, de exemplu, pe Saul în Cipru (F. A. 13, 

2-4), îl împiedică să predice în Asia și-l trimite în Macedonia (16, 6-10), îi 

indică lui Filip pe etiopian (8, 29), numește episcopii (20, 28), coboară peste 

Corneliu și casa lui (10, 44), coboară la rugăciunea Apostolilor prin mâinile 

acestora, credincioșii devin "plini de Duhul Sfânt", diaconii sunt aleși dintre cei 

"plini de Duh Sfânt", etc. 

Biserica, nu este, deci, numai o grupare umană asociată prin aceeași 

credință în Dumnezeu. Biserica nu este o instituție îngrădită prin dogme și legi, 

ea poartă în sine pe Duhul Sfânt, este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și 

cu Dumnezeu. Biserica lui Hristos este Duhul Sfânt trăind în omenire, cum o 

mai numesc unii Sfinți Părinți. Fiind viața în Hristos prin Duhul Sfânt, Biserica 

lui Hristos poate fi cunoscută numai prin trăire. Totuși, precizarea noțiunii de 

Biserică reprezintă unul din imperativele majore ale vieții contemporane. Criza 

prin care trece Biserica și omenirea în ziua de astăzi, se datorește poate tocmai 

faptului ca nu se cunoaște și nu se ține seama de esența Bisericii, de ceea ce 

este Biserica în sine. Sub denumirea de Biserica se înțelege locașul bisericesc, 

parohia, comunitatea creștinilor, clerul, ierarhia bisericească. Biserica le 

cuprinde pe toate acestea dar ea este mult mai mult.  

Iisus Hristos întrebat cu ce putere izgonește vânzătorii din templu, da o 

definiție a Bisericii: "Dărâmați Templul acesta și în trei zile îl voi ridica". 

Evanghelia precizează că "El vorbea de Templul Trupului Său" (Ioan, 2, 21). 

(continuare în pag. 3) 
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IISUSE SCUMP 
 

Iisuse scump, eu sunt copil 

știu încă prea puține 

de jertfa Ta, de harul Tău 

dar te iubesc pe Tine. 
 

Iisuse glasul Tău cel blând 

și fața Ta senină 

îmi face inimioara mea 

de bucurie plină. 
 

De-aceea Te iubesc cu dor 

și-aș sta mereu cu Tine 

căci când aud Cuvântul Tău 

mă simt așa de bine. 
 

Iisuse, ține-mă mereu  

Sub dulcea Ta privire 

și ține-n inimioara mea 

pe veci a Ta iubire. 

 

Ca să fiu bun și-ascultător 

în orice zi, de Tine 

ca-n veci cu Tine eu să fiu 

și Tu în veci cu mine. 

 
Prof. Maria Gănciulescu 

Prof. Elena Fara 

● 
 

(continuare din pag. 2) 
Denumirea Bisericii de Trup al lui Hristos o subliniază apoi Apostolul Pavel în Epistolele sale (Ef. I, 22-23; V, 23). Iisus 

ne-a cuprins pe toți în Sine, în Trupul Sau cosmic, devenind El Piatra de temelie și totodată Capul Bisericii în care sălășluiește 

Duhul Sfânt. În măsura în care urmăm pe Hristos și ne înrădăcinăm în El, Duhul Sfânt ne transformă din oameni trupești în oameni 

duhovnicești, ne sfințește și ne dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. Astfel se zidește Biserica - Trupul mistic Hristos - ne naștem 

din nou "din apă și din duh", adică prin faptele noastre și prin Duhul Sfânt, devenind și prin voința noastră mădulare ale Trupului 

Hristos - Biserica. Sfintele Taine sunt lucrările prin care primim în primul rând harul Duhului Sfânt. Ne botezăm. Cel care se 

botează sau nașul, mărturisește că se rupe de duhul satanic, al mândriei, minciunii și se unește cu Hristos, cu duhul Adevărului, al 

Iubirii. Este o mărturisire foarte adâncă. Din păcate, în ziua de astăzi ea se face, de cele mai multe ori, formal, realitate care ar 

trebui îndreptată, printr-o educație deosebită. Numai după aceasta mărturisire, copilul este scufundat în apa sfințită, în Duhul Sfânt. 

Urmează Taina Mirungerii. Ea reprezintă Cincizecimea personală. Omul primește Pecetea darului Duhului Sfânt care îl curățește 

de păcatul strămoșesc și-l sfințește. Atunci el primește o Preoție universală de slujitor al lui Dumnezeu. Nu numai preoții și 

arhiereii, dar fiecare creștin poarta prin Duhul Sfânt o Preoție pentru ca să slujească și mărturisească pe Dumnezeu în meseria, în 

profesia lui, în familie, în lume. Toți răspundem în fața lui Dumnezeu de darul primit la Botez.  

Preoția sacerdotală pe care o purtăm noi, nevrednicii, ne-o dăruiește tot Duhul Sfânt. Dacă arhiereul este cu duhul lui în 

Duhul Sfânt și-L cheamă punând mâinile peste cel ce vrea să se preoțească și care își are și el duhul în Duhul Sfânt, atunci 

Dumnezeu Duhul Sfânt coboară sfințindu-l Preot al lui Dumnezeu cu o mare misiune în lume. Altfel este o lucrare mecanică. Poate 

de aceea este și atât de multă suferință în lumea noastră. La fel Taina Pocăinței, un al doilea botez. Cine nu greșește, cine nu merge 

pe căi greșite? Fiecare trebuie să se cerceteze și să se mărturisească în Duhul Sfânt iar Preotul cu duhul în Duhul Sfânt, îl îndrumă 

și poate să-l dezlege de păcate în numele Sfintei Treimi.  

Dar, mai ales și mai presus de toate, Duhul Sfânt lucrează în Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii 

cânta "Pre Tine te lăudam", are loc momentul culminant, Cincizecimea Sfintei Liturghii, numită Epicleza. Atunci Preotul se roagă 

pentru ca Duhul Sfânt să se coboare și să ne transforme, din oameni răi, lacomi, stricați, în oameni după voia lui Dumnezeu și să 

prefacă Sfintele Daruri în Trupul și Sângele Mântuitorului. Unii Sfinți Părinți, ca Sfântul Vasile Cel Mare, Sfântul Ioan Gură de 

Aur, au și văzut, aievea, coborârea Sfântului Duh, încât Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: "Când vezi pe Domnul junghiat pe altar, 

Preotul rugându-se înconjurat de îngeri, toată asistența cu buzele înroșite de sângele împărătesc armatele cerești în jurul altarului, 

poți să te mai socotești locuitor pe pământ?" Duhul Sfânt transformă acțiunile Sfintei Liturghii într-o realitate vie. Prin Duhul Sfânt 

cerul coboară pe pământ. Primind Trupul și Sângele Domnului, noi ne împărtășim cu Duhul Sfânt care ne introduce încă de aici în 

veșnicie. Sfânta Liturghie are în vedere sfințirea și prefacerea lumii în Hristos, minune posibila numai prin Duhul Sfânt.La sfințirea 

caselor noastre, tot Duhul Sfânt coboară. El stinge cearta, biruiește blestemele, farmecele, bolile, greutățile noastre și ne 

povățuiește la tot adevărul.  

4. Trecând la realitatea pe care o vedem în noi și în jurul nostru, trebuie să ne întrebăm: ce duh domnește în fiecare dintre 

noi, ce duh domnește în lume? Este Duhul Adevărului, al Înțelepciunii, al Iubirii sau duhul mândriei, lăcomiei, minciunii? Aceasta 

întrebare trebuie sa ne-o punem fiecare și întreaga omenire. Al cărui duh sunteți? În ce duh se face știința, arta, literatura, muzica? 

Ce duh stăpânește omenirea, Duhul lui Dumnezeu sau duhul satanei? Poate mai mult ca oricând, secolul XX este chemat să devină 

conștient de duhul în care lucrează, gândește, și se oglindește. Duhul Sfânt ne este criteriu. La Babilon, pentru îndrăzneala și 

obrăznicia oamenilor de a-L înfrunta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le-a amestecat limbile, încât nu mai puteau să se înțeleagă între ei 

și s-au împrăștiat pe toata suprafața pământului. Astăzi vedem cum oameni și popoare construiesc același turn al Babilonului, 

înfruntând pe Dumnezeu, luptând împotriva Lui. Fiecare vorbește un grai al lui propriu, fiecare are o idee, o concepție, pe care vrea 

sa o impună celuilalt. De aici provine neînțelegerea generală. Graiuri și opinii diferite, egoiste și interesate. Nu este același duh. 

Chiar daca Îl așezăm pe Dumnezeu la icoana, nu trăim în Duhul Lui, astfel nu-L facem prezent în viața noastră. Toți purtăm mai 

mult sau mai puțin în sufletele noastre și Duhul lui Dumnezeu și ispita satanei. Dar prin străduința conștientă de a agonisi Duhul 

Sfânt, putem izgoni, prin puterea Lui, duhul celui rău din noi. Apostolii, din simpli pescari, prin Duhul Sfânt au biruit lumea. 

Adevărata artă, știință, literatură, organizare în viața socială, spre binele omenirii se poate face numai ținând seama de El. Altfel 

este maculatură, dibuire sau circ. Cu duhul lor în Duhul Sfânt fiind, oamenii au creat marile opere care au alimentat și au rămas în 

cultura universală. Agonisirea Duhului Sfânt este obiectivul vieții creștine, spune Sfântul Serafim din Sarov. Duhul să nu-L 

stingeți, umpleți-vă de Duhul Sfânt, este îndemnul permanent actual al Sfântului Apostol Pavel.  

De aceea, în ziua aceasta, ne rugam în chip deosebit către Sfântul Duh: Împarte ceresc, Dumnezeule, Mângâietorule, vino și te 

sălășluiește întru noi, în lume, între popoare și ne curățește de toata spurcăciunea, curățește-ne de mândrie, de minciună, 

de tiranie, de desfrânare trupească și sufletească, curățește-ne și mântuiește sufletele noastre, ca un Bun și Iubitor de 

oameni. Amin. 

Pr. Ic. Mănăsuc Zgîrcea 

 

 Pr. Ic. Mănăsuc Zgîrcea 
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,,Păcatul este nedreptate. Cine păcătuiește fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul.” 

(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 
 După ce a muncit câteva ceasuri pe câmp, un țăran s-a așezat la umbra unui pom să se odihnească. Deodată, lângă el a 

venit în zbor o rață sălbatică și s-a oprit chiar alături, să ciugulească boabele căzute de pe ogor. Ușor, țăranul și-a scos 

căciula și – zdup! – a prins pasărea. 

 - Ce noroc pe capul meu, și-a zis. O să fac un foc de vreascuri și o să prăjesc rața asta. Să vezi ce bună o să fie! 

Dar în timp ce încerca să scoată pasărea de sub căciulă, aceasta se strecură repede pe lângă mâna omului și, ridicându-

se imediat în zbor, dusă a fost. Privind cu necaz după ea, țăranul a mai zis: 

 - O, ce suflet bun am! Sper ca Dumnezeu să vadă cum m-am îndurat de pasărea aceasta, dându-i drumul, și să 

mă răsplătească pentru binele pe care l-am făcut! 

 Oare ce răsplată ar fi meritat un asemenea om? 

 Cel ce încearcă să ascundă un păcat cu alt păcat, o minciună cu altă minciună, un rău cu alt rău, acela sigur se 

păcălește. Așa cum întunericul se alungă doar cu lumină, tot astfel răul nu poate fi alungat decât cu bine. 

 

  
 

OMUL IPOCRIT 

Este har… 
- să iubeşti fără să fii iubit… 

- să slujeşti fără să fii preţuit… 

- să dăruieşti fără să ţi se  

mulţumească… 

- să te jertfeşti şi fără să ţi se 

recunoască… 

- să ierţi fără să fii iertat… 

- să-l susţii pe cel care te-a lepădat… 

- să rămâi liniştit, deşi eşti 

nedreptăţit… 

- să crezi deşi nu vezi faţă în faţă… 

- să crezi deşi nu eşti deplin 

lămurit… 

- să investeşti clădind fără 

speranţe… 

- să taci pentru a nu face rău 

aproapelui… 

- să vorbeşti de dragul adevărului… 

- să înduri fără să murmuri, fără să 

cârteşti…. 

- totul să-ţi aparţină, dar tu de toate 

bucuros sa te lipseşti…  

Luptă-te, suflete, ca să primeşti 

acest har! 

 
Părintele Justin Pârvu 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
  

 

România și sistemul de la Versailles 
Prof.  Maria Plic 

 

„După terminarea Primului Război Mondial (1914-1918), un obiectiv al 

politicii externe românești l-a constituit recunoașterea internațională, prin tratate, a 

făuririi statului național unitar român – expresie a voinței liber exprimate de către 

români în adunările plebiscitare din cursul anului 1918, de la Chișinău, Cernăuți și 

Alba-Iulia. 

Confirmarea internațională a Marii Uniri s-a realizat în cadrul Conferinței de 

Pace de la Paris, ale cărei lucrări s-au desfășurat între anii 1919-1920. Forumul 

păcii s-a deschis în ziua de 18 ianuarie 1919, la Versailles, în prezența 

reprezentanților din 27 de state. Deși la deschiderea Conferinței președintele 

S.U.A., Wodrow Wilson, a declarat: "Suntem aici pentru a asigura pacea lumii, 

opera noastră trebuie să mulțumească nu guvernele ci popoarele", Marile Puteri 

învingătoare au urmărit satisfacerea propriilor interese în defavoarea statelor mici 

și mijlocii, cum era și România.  

Delegația României condusă de primul ministru I.C. Brătianu, a fost nevoită 

să ducă o adevărată luptă diplomatică cu delegațiile statelor mari, învingătoare, 

constituite în "Consiliul celor patru", format din șefii guvernelor Angliei, Franței, 

S.U.A. și Italiei, care hotărau fără să țină seama de dorințele țărilor mici, 

considerate, pe nedrept, cu "interese limitate". Cu toate protestele delegației 

României, la care s-au asociat și alte state, în tratatele cu Germania, Austria și 

Ungaria au fost înscrise și prevederi dezavantajoase, unele lezând independența și 

suveranitatea statului român. Între acestea era obligația statului român de a prelua 

asupra sa o parte a datoriilor pe care le aveau de plătit Austria și Ungaria; așa-zisa 

"protecție" a minorităților din România acordată de Marile Puteri, iar în ceea ce 

privește despăgubirile de război datorate de Germania, statului român îi revenea 

doar 1%. Din cele 72 miliarde lei aur, cât au estimat autoritățile române pierderile 

de război, Comisia reparațiilor a recunoscut doar 3 miliarde lei aur. 

Primul tratat semnat de delegația română a fost cu Germania la Versailles în 

28 iunie 1919, deși îi cunoscuse conținutul numai cu cinci minute înainte. La 2 

iunie 1919 a fost înmânat delegației române proiectul tratatului cu Austria prin 

care: minoritățile naționale beneficiau de protecția marilor puteri, deplina libertate 

a tranzitului de mărfuri pe teritoriul României, timp de 5 ani; acoperirea unei sume 

cu titlu de reparații în contul teritoriilor eliberate de sub dominația austro-ungară; 

stabilirea frontierelor României cu Cehoslovacia și Ungaria. 

Nereușind să impună reformularea acestor prevederi, I.C. Brătianu a părăsit 

conferința și și-a dat demisia din funcția de prim ministru. Noul guvern, condus de 

Al.Vaida-Voevod, a semnat tratatul la 10 decembrie 1919, după ce a obținut unele 

reformulări în ceea ce privește Tratatul Minorităților, la Saint-Germain. Tratatul de 

la Saint-Germain recunoștea unirea Bucovinei cu România. 

Tratatul de pace cu Bulgaria s-a semnat tot în 10 decembrie 1919 la Neuilly 

sur Seine care recunoștea granița din 1913. În ceea ce privește Ungaria, aceasta de 

la început a fost refractară semnării tratatului de pace, nu recunoștea hotărârile de 

la 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia. 

La 19 martie 1919 Comitetul militar interaliat de la Paris cere trupelor 

maghiare din Transilvania să se retragă pe linia Satu-Mare – Oradea – Arad ( până 

la încheierea negocierilor de pace.) La 21 martie 1919 după proclamarea Republicii 

Sovietice a Sfaturilor de la Budapesta se trece la declanșarea ostilităților din 

inițiativa părții maghiare. Armata română ripostează și la 16 aprilie 1919 atinge 

Tisa și împreună cu trupele cehoslovace au oprit o posibilă joncțiune ungaro-

sovietică. 

Ministrul de externe maghiar Bela Kun a recunoscut drepturile românilor 

asupra Transilvaniei, iar la 11 iunie 1919 Conferința de pace a reglementat 

frontiera dintre cele două țări. Nu a putut fi evitat un atac maghiar în 20-30 iulie 

1919. Contraofensiva română din 24 iulie 1919 se finalizează cu ocuparea 

Budapestei la 4 august 1919. Trupele române s-au retras în perioada 14 noiembrie 

1919- 20 martie 1920, după stabilizarea situației politice din Ungaria. 

Al. Vaida-Voevod, conducătorul delegației române la Londra între 3-8 

martie 1920 a reușit să convingă membrii consiliului suprem de drepturile 

românilor asupra Transilvaniei. Textul definitiv al tratatului înmânat delegației 

maghiare la 6 mai 1920 a fost semnat la 4 iunie 1920, partea română fiind 

reprezentată de Nicolae Titulescu. Prin intermediul acestui act se recunoștea unirea 

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. 

Tratatul cu Turcia a fost semnat la 10 august 1920 dau nu a fost 

aplicat datorită clauzelor sale înrobitoare. Abia la 24 iulie 1923 în cadrul 

conferinței de la Lausanne va fi finalizat un nou acord cu această țară, căruia i s-a 

adăugat o nouă convenție asupra strâmtorilor. 

Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920 recunoștea unirea 

Basarabiei cu România de către 4 din cele 5 mari puteri învingătoare, adică: 

Anglia, Franța, Italia, Japonia. U.R.S.S. nu a recunoscut acest tratat, iar S.U.A. va 

recunoaște unirea Basarabiei cu România în 1933. 

Prin sistemul de la Versailles, România a obținut consacrarea 

internațională a Marii Uniri din 1918. Apărarea sistemului de la Versailles, a fost 

una dintre coordonatele esențiale ale politicii externe românești în toată perioada 

interbelică. În acest scop, țara noastră a constituit un sistem de alianțe menit să 

întărească securitatea frontierelor stabilite la conferința păcii. 

În 1921 s-a format Mica Înțelegere cu participarea României, 

Cehoslovaciei, Iugoslaviei. În 1934, România, alături de Grecia, Iugoslavia și 

Turcia, a constituit Înțelegerea Balcanică. 

Dintre tratatele bilaterale semnate de țara noastră, cele mai importante 

au fost cele cu Polonia în 1921 și Franța în 1926. Puterile învingătoare au abordat 

un nou mod de diplomație, prin constituirea Societății Națiunilor – iulie 1919, 

sediul la Geneva - organizație suprastatală menită să asigure pacea și securitatea în 

lume. 

 

 

Muzica bisericească 

 - Prinosul cântecului - 

 

 

,,Cântați Dumnezeului nostru,cântați; Împăratului nostru, cântați! 

Ca Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântați cu înțelegere.’’ 

                                                                                          (Psalm 46 /6,7) 

 

Cel mai frumos și sfânt prinos pe care un om îl aduce lui Dumnezeu 

este cântarea. Toată făptura cânta. Cânta Îngerii din cer, cânta vântul și 

apele, cânta păsările codrului, cânta greierii pământului, dar mai presus de 

toate cânta omul. 

 
 

Cântarea este un dar pe care Dumnezeu i l-a dat omului ca pe o 

mângâiere. Primul cântec l-a cântat omul când a fost alungat din Rai. Atunci 

sufletul omului a început să cânte de dorul lui Dumnezeu, de dorul Raiului 

și al îngerilor, de dorul fraților lui și al tuturor sfinților, și așa a început să 

întocmească slujbele, ca să le cânte în fața altarelor și a icoanelor. Acestea 

sunt formate din cele mai frumoase cuvinte de laudă, de mulțumire și de 

cerere. Cântările acestea sunt cele mai iubite daruri pe care Dumnezeu și toți 

sfinții le primesc de la fiii oamenilor. 

Omul cântă și in familie, în casa lui. Cânta când este vesel sau trist, 

cânta și la durere, la despărțirea de cei dragi, care pleacă pe calea de unde  

nu se mai întorc niciodată, dar cântă de bucurie și la nuntă sau când se 

întâlnește cu prietenii care nu-l uita. 

Pe Adam îngerii l-au învățat să cânte. Toată creatura cântă. Cântă 

soarele și luna, cântă stelele și lumina. Întreg spațiul răsună de o armonie 

sfântă, pe care urechea noastră nu o poate cuprinde. De o miraculoasă 

simfonie este plin tot universul, univers în care domnește ordinea și 

disciplina. Toate, cerul și pământul, când ascultă de legile date de Creatorul 

lor, formează în spațiu o desăvârșită simfonie. 

Deși s-ar părea că dincolo de atmosfera pământului domnește 

întunericul și tăcerea, nu este deloc așa. În afară de ceea ce auzim sau 

vedem noi, există o infinită bogăție de sunete și culori care vibrează mereu 

și cântă. Tăcerea și întunericul absolut domnesc numai în iad, care este 

numit de Hristos întotdeauna ,,întunericul cel din afară, unde este plânsul și 

scrâșnirea dinților’’. (Matei 25,30) Acolo niciodată nu se aud cântece 

armonioase și frumoase. Acolo sunt sunete haotice care chinuiesc și 

înspăimântă permanent. Nici lumina nu este acolo o lumină care mângâie și 

încălzește, ci este o lumina moartă, neîntâlnită în spațiul creat de Dumnezeu. 

Lumina lină care mângâie și dă viață este numai acolo unde sunt 

ascultate și respectate poruncile lui Dumnezeu. Acolo este cântec și bucurie, 

acolo nu există spaimă sau tristețe, acestea fiind alungate și toate cântă 

cântări de laudă și iubire, așa cum răsună din nemărginire în nemărginire în 

Ceruri. De aceea Mântuitorul ne-a învățat să ne rugam mereu Tatălui nostru 

și să zicem ,,precum în Cer așa și pe pământ”. (Matei 6,10) 

Istoria omenirii recunoaște în David nu numai pe primul mare rege-

profet al evreilor dar și pe primul creator și cântăreț de muzică religioasă. 

De la el au rămas cei 150 de psalmi, de fapt profeții și rugăciuni cântate. 
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SFÂNTUL CONSTANTIN CEL MARE,                          

PRIMUL ÎMPĂRAT CREŞTIN 

Se numea Flavius Valerius Constantinus. S-a născut la Naissus, 

un oraş din Moesia Superior, ca fiu al unui ofiţer din armata romană – 

Constantius Chlorus şi al unei femei de condiţie socială modestă, 

hangiţa Elena (soţie nelegitimă), de origine din acelaşi oraş sau din 

vreun sat traco-moesic din împrejurimi. Tradiţia grecească precizează 

că s-a născut de fapt, la Drepanum. Se presupune că a apărut pe lume 

între anii 280 şi 285, în luna februarie, după unii istorici, după alţii 

între anii 270 şi 275 (data nu se cunoaşte cu exactitate).   

 În anul 289, Constantius s-a căsătorit cu Teodora, o fiică 

vitregă a lui Maximianus Hercules, coaugustul lui Diocleţian, lăsând-o 

pe Elena. Erau la mijloc şi motive politice. Din acel moment 

Constantin a fost dus la Sirmium şi apoi la Nicomidia, la curtea lui 

Diocleţian, unde a rămas mai bine de zece ani. Acest lucru a avut o 

mare însemnătate pentru pregătirea viitorului împărat. Se presupune ca 

împreună cu el se afla şi mama sa, Elena, o femeie cu calităţi spirituale 

deosebite, care-i va da şi primele îndrumări şi învăţături religioase. 

 În anul 303, pe când creştinii erau acuzaţi că au dat foc 

palatului imperial din Nicomidia, pretext pentru marea persecuţie 

dezlţnţuită împotriva lor de către Diocleţian, Constantin se afla de faţă, 

fiind martor la cele întâmplate, dupa cum va mărturisi ulterior. În 

timpul evenimentelor tulburi care au urmat abdicării lui Diocleţian şi 

Maximian, Constantin pleacă din Nicomidia în Apus la tatăl său. Însă 

Constantius Clorus moare în anul 306, după o victorie împotriva 

picţilor la Eboracum (York în Britannia) şi armata îl proclamă 

augustus la 25 decembrie 307 pe Constantin. În acelaşi an s-a căsătorit 

cu Fausta, fiica lui Maximian, iar după moartea acestuia, în anul 310 

şi-a exercitat autoritatea şi asupra Spaniei. Este forţat să-şi reia titlul de 

Caesar, dar refuză, deoarece caesarul avea o autoritate mai mică decât 

Augustus.  

In anul 310 Licinius se căsătoreşte cu sora Împăratului 

Constantin, Constanţia. în anul 311, Galerius moare nu înainte de a 

acorda libertate de cult Bisericii creştine, punînd capăt persecuţiilor. 

Până la moartea lui Maximian, Împăratul Constantin îşi va lua ca 

patron divin pe Hercule, protectorul socrului său, iar după aceea il va 

părăsi şi se va pune sub oblăduirea lui Sol Invictus, divinitate oriental, 

adoptată şi de către romani. În acelaşi an se aliază cu Licinius, noul 

augustus în Orient, după moartea lui Galerius şi lupta împotriva lui 

Maxenţius, instalat la Roma, după înlăturarea lui Severus.   

La 28 octombrie anul 312, Maxenţius este înfrânt la nord de 

Roma, pe podul de pe Tibru, Pons Milvius (Podul Vulturului), cu toate 

că deţine o armată mult mai numeroasă decât cea a adversarilor 

săi.Nici un suveran în istorie poate că nu merita mai mult titlul de 

“Mare” ca în cazul lui Constantin, deoarece în cincisprezece ani el a 

luat două decizii care au modificat viitorul lumii civilizate. Prima a 

fost adoptarea Creştinismului drept religie oficială a Imperiului roman. 

A doua a fost transferul capitalei acestui Imperiu de la Roma la 

Constantinopol. Aceste două hotărâri şi decizii cu consecinţele pe care 

le vom vedea pe parcurs, i-au conferit Împăratului Constantin dreptul 

de a concura pentru titlul de omul cel mai influent în istorie. 

Convertirea lui Constantin cel Mare nu a avut loc la sfârşitul vieţii lui, 

cum sunt înclinaţi unii să considere. Şi nu a fost nici dictată de vreun 

interes politic.  

Viziunea de dinaintea luptei date la Pons Milvius de la Roma 

în octombrie 312 e cea care a schimbat cursul vieţii imperatorului 

roman şi a determinat în februarie 313 proclamarea Edictului de la 

Mediolanum (Milan). 

Academicianul Emilian Popescu, unul dintre cei mai cunoscuţi 

bizantinologi români, ne explică contextul istoric în care a trăit 

Constantin cel Mare şi cum li s-a acordat creştinilor libertate de 

manifestare a credinţei lor.În legătură cu persoana lui Constantin cel 

Mare există o literatură cu două direcţii: una care îl critică pe acest 

împărat, spunând că nu s-a creştinat sincer şi că a adoptat creştinismul 

numai din motive strategice, fiindcă în vremea aceea creştinii se 

înmulţiseră foarte mult în imperiu şi deveniseră o forţă. Lucrul acesta 

l-a afirmat pe la 1853 învăţatul german Jakob Burckhardt, la Basel, 

Elveţia. El a scris o carte despre Constantin cel Mare, reprezentând 

această linie negativă.  

Mai târziu, în perioada interbelică, un profesor de la Bruxelles, 

Henri Grégoire, a spus şi el cam acelaşi lucru, că ceea ce a relatat 

Eusebiu de Cezareea despre convertirea lui Constantin este o 

interpolare mai târzie, nu din vremea sa, şi că e vorba, în fapt, de o 

repetiţie a unei viziuni pe care împăratul a avut-o într-o localitate din  
(continuare în pag. 5) 

 
 

● 

(POSTUL SFINŢILOR APOSTOLI) 

 

 

Precede sărbătoarea comună a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie), este 

orânduit de Biserică în cinstea celor doi verhovnici ai apostolilor şi în amintirea 

obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (vezi Fapte XIII, 

2 şi XIV, 23). Totodată prin ţinerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, 

care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime şi care se revarsă în fiecare an 

peste Biserică la sărbătoarea Rusaliilor, împărtăşindu-se din ele şi credincioşii; de 

aceea în vechime acest post se numea Postul Cincizecimii.   

 

Despre vechimea acestui post mărturisesc, în sec. IV, Constituţiile Apostolice. 

Mărturii ulterioare se găsesc la Sfântul Atanasie cel Mare, la Teodoret, episcopul 

Cirului, la Leon cel Mare, care numeşte postul acesta postul de vară (aestivum 

jejunium) sau al Cincizecimii (jejunium Pentecostes) ş.a. Se pare că la început postul 

acesta era ţinut numai în cercurile monahale şi abia mai târziu s-a extins şi la 

credincioşii din lume.   

 

Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă, postul Sâmpetrului are 

o durată variabilă de la an la an, deoarece începutul lui (fixat aproximativ prin sec. 

VI) e în funcţie de data variabilă a Paştilor. Postul începe luni după Duminica 

Tuturor Sfinţilor şi ţine până în ziua de 29 iunie (inclusiv, dacă această sărbătoare 

cade miercurea sau vinerea, dezlegându-se în acest caz numai la peşte şi untdelemn). 

Durata lui este deci mai lungă sau mai scurtă, după cum Paştile din anul 

respectiv a căzut mai devreme sau mai târziu. În chip normal (dacă Paştile s-ar 

sărbători în răstimpul indicat de regula consfinţită la Sinodul I ecumenic, adică între 

22 martie şi 25 aprilie), ea variază de la 8 zile (durata cea mai scurtă, când Paştile 

cade la 25 aprilie) până la 42 de zile (durata cea mai lungă, când Paştile cade la 22 

martie). Dar în actuala situaţie, în care Bisericile din Răsărit şi-au îndreptat 

calendarul, menţinând însă Pascalia stilului vechi, a calendarului neîndreptat, Paştile 

fiind sărbătorit de fapt între 4 aprilie şi 8 mai, durata postului Sfinţilor Apostoli se 

scurtează, de la 28 de zile (durata cea mai lungă) până la desfiinţare (în anii când 

Paştile cade după data de 1 mai).  

 

Aşa s-a întâmplat în anii 1945 şi 1956 (Paştile la 6 mai), când Sf. Sinod al 

Bisericii Ortodoxe a hotărât ca postul să se ţină în cele trei zile dinaintea sărbătorii 

Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sărbătoarea căzând înaintea Duminicii Tuturor 

Sfinţilor, în seara căreia trebuia să lăsăm sec). Aceeaşi situaţie a avut loc şi în anul 

1983 (Paştile la 8 mai), când postul a fost numai de două zile (27-28 iunie).  

O regulă simplă şi practică spre a afla durata postului Sâmpetrului din orice an 

este următoarea: câte zile sunt de la data Paştilor (inclusiv) din anul respectiv până la 

3 mai (exclusiv) atâtea zile ţine postul. De exemplu, în anul 1982, când Paştile s-a 

serbat la 18 aprilie, postul Sfinţilor Apostoli a ţinut 15 zile (14-28 iunie).  

Postul Sfinţilor Apostoli e mai puţin aspru ca al Păresimilor.   

 

După Pravila cea Mare (gl. 384) şi Învăţătura pentru posturi din Ceaslovul 

Mare, luni, miercuri şi vineri se mănâncă legume fără untdelemn, marţi şi joi aceleaşi 

cu untdelemn (şi vin), iar sâmbătă şi duminică şi peşte; dezlegarea la peşte se dă şi 

luni, marţi şi joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie, iar când o astfel 

de sărbătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la untdelemn şi vin. La hramuri şi 

la Naşterea Sfântului loan Botezătorul (24 iunie) se dă dezlegare la peşte, în orice zi a 

săptămânii ar cădea. După Tipicul Mare, luni, miercuri şi vineri se mănâncă mâncare 

uscată după Vecernie; iar în celelalte zile, ca mai sus. La romano-catolici acest post e 

redus la o singură zi (ajunul sărbătorii Sfinţilor Petru si Pavel, adică 28 iunie).  
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(continuare în pag. 5) 

Galia, unde era un templu al lui Apollo, acolo arătându-i-se zeul şi profeţindu-i anumite lucruri. Aceste două persoane, oameni importanţi în domeniu, 

neorientaţi însă bine din punct de vedere ştiinţific şi religios, au avut adepţi.  Dar perioada contestării lui Constantin a trecut pentru că persoana şi opera lui 

Eusebiu de Cezareea au găsit şi apărători.  

Dacă unii au spus că istoricul antic creştin nu are acoperire în toate afirmaţiile sale şi că ceea ce spune despre Constantin este o laudă fără suport şi că 

nici celelalte informaţii istorice nu corespund realităţii, totuşi, aceste lucruri s-au dovedit nefondate pentru că, între timp, alţi istorici au descoperit că pentru o 

serie întreagă de acte oficiale pe care Eusebiu le copiază şi le dă în Istoria bisericească au fost găsite copii ale lor, în documente, inscripţii pe piatră, căpătând o 

valoare indiscutabilă. Astfel, figura lui Constantin reuşeşte să apară într-o lumină bună, şi această perspectivă o găsim la un erudit francez, Charles Pietri, 

reflectată într-o lucrare vastă, o enciclopedie, Histoire du christianisme des origines à nos jours, apărută la Paris în mai multe volume. Al doilea volum este 

dedicat lui Constantin. Pietri cunoaşte şi prisma negativă prin care a fost privit primul împărat roman creştin, pe care nu o mai consideră valabilă în momentul 

de faţă. Astfel că îl prezintă pe Constantin în viziunea aceasta, creştină.  

În sprijinul acestei prezentări, el arată şi valoarea documentelor arheologice şi numismatice care privesc persoana lui Constantin.Ostatic la Nicomedia, 

Constantin a fost impresionat de persecuţia împotriva creştinilor.În legătură cu acest edict, până să ajungem în 313, la Constantin cel Mare sesizăm o evoluţie, 

începând cu semnarea actului dat de Galeriu, deci înainte de arătarea semnului Sfintei Cruci la Roma, fapt care l-a marcat fundamental pe Constantin. Această 

arătare sau viziune a avut loc în timpul zilei, în amiaza mare, iar în noaptea următoare i s-a arătat Mântuitorul Hristos şi i-a lămurit semnificaţia Crucii, 

spunându-i că aceasta este un semn de biruinţă şi că, pusă pe steagurile armatei şi îmbrăcămintea ostaşilor, Crucea va aduce victoria.Lucrul acesta l-a tulburat, 

dar şi convins că este un ajutor care poate fi luat în considerare. În continuare, el s-a informat de la preoţii Bisericii, luând ca sfetnic, colaborator, pe un episcop 

din Spania, Hosius de Cordoba. Spania intra sub autoritatea împăratului Constantin. Constantin s-a urcat pe tron la 306, în Britania, unde tatăl său, Constantius 

Chlor, a murit în regiunea oraşului York, după o luptă cu picţii, un trib din Anglia de azi..Armata l-a ridicat la rangul de succesor şi împărat al Apusului pe 

Constantin, fiul celui decedat căzut în luptă, Constantius. Astfel, acesta stăpânea Britania, Galia, Germania şi Spania. Drumul lui spre religia creştină a fost 

pregătit totuşi cu mult înainte de 311.  

Trebuie să ţinem seama că împăratul Constantin era fiul lui Constantius Chlor. Acest împărat din Apus nu i-a persecutat pe creştini. 

Primul contact al lui Constantin cu creştinii a fost atunci când acesta a fost dat ca ostatic la curtea lui Diocleţian de la Nicomedia, în vremea când tatăl 

său era doar cezar al Apusului pe lângă împăratul Maximian.Diocleţian era împăratul patron al tuturor şi avea un coleg la Roma, pe Maximian, care desemnase 

ca cezar pe Constantius Chlor, iar dincoace, în Răsărit, Diocleţian l-a luat ca cezar pe Galeriu, ginerele lui.Ostatic la Nicomedia, Constantin avea rangul de 

tribun şi participa la războaie. A luptat în Răsărit împotriva perşilor, remarcându-se ca un bun militar. Se spune că Diocleţian chiar l-a pus la grele încercări, cu 

gândul că poate Constantin va muri şi aşa va scăpa de el. Faptele acestea s-au întâmplat înainte de 303-304, când a început persecuţia.În acei ani de teroare 

pentru Biserică, Constantin se afla la Nicomedia. Miile de creştini care au suferit trebuie să-l fi impresionat foarte mult. A văzut cu ochii lui ce se întâmpla 

acolo. Numai la palatul imperial din Nicomedia erau sute de slujitori, funcţionari mai mărunţi, care au fost încolonaţi pe două rânduri, duşi la mare şi înecaţi 

acolo. Chiar în calendarul creştin al lunii ianuarie se pomenesc numai într-o zi 20.000 de martiri creştini omorâţi la Nicomedia .   

 După Sinodul I Ecumenic, când Eusebiu de Cezareea cocheta cu arienii, el a intrat mai mult în legătură cu împăratul Constantin. Nu e întâmplător că el, 

ca episcop de Cezareea, a primit comanda imperială de a face 50 de Biblii, scrise frumos, pe care Constantin le-a oferit ca dar bisericilor mai importante din 

imperiu. Această comandă s-a făcut la Cezareea, ştiindu-se tradiţia de exegeză biblică existentă aici. Nu s-a păstrat în zilele noastre nici un exemplar din 

această comandă, dar există dovezi care atestă îndeplinirea poruncii împăratului.Eusebiu a intrat în legătură mai apropiată cu Constantin. Deşi la Sinodul I 

Ecumenic el a fost înfrânt, formula lui teologică nefiind agreată de episcopi,  nu s-a revoltat şi a devenit cu timpul un om cu acces la palat. El scrie că arătarea 

pe care a avut-o Constantin la Pons Milvius, de la Roma, i-a fost confirmată sub jurământ acestuia, după 25 de ani de la eveniment. Este o realitate pentru că 

tot ceea ce a urmat reprezintă fapte săvârşite în favoarea creştinilor. O dovedeşte şi numismatica. 

O medalie mare de argint, emisă în anul 315, la Ticinum (Italia) îl înfăţişează pe Constantin având pe coiful său semnul chrismei.Edictul de la 

Mediolanum prevedea libertatea de conştiinţă religioasă pentru toţi cetăţenii imperiului, fără deosebire. În ceea ce îi priveşte pe creştini, ei pot de acum să-şi 

manifeste credinţa în care cred că se pot mântui. Şi toate acestea vor contribui la consolidarea păcii şi bunăstării în imperiu.Creştinilor li se dădeau înapoi şi 

bunurile confiscate, biserici, cimitire, imobile ale comunităţilor creştine. Prin aceste măsuri, Biserica devenea o instituţie publică licită.Mai târziu, după 

înlăturarea lui Liciniu, dispoziţiile lui Constantin, publicate de Eusebiu, consemnau alte drepturi în favoarea creştinilor.Edictul de la Mediolanum reprezintă 

astfel primul act oficial prin care se acordă totală libertate de credinţă creştinilor. 
Celelalte culte existente se menţin în continuare, dar nu mai sunt favorizate de împărat.Constantin, un strălucit strateg şi militar, şi-a păstrat titlul de 

pontifex maximus, titulatură care a mai fost purtată până la împăratul Teodosie I de toţi împăraţii. De ce? Imperiul era mai mult de jumătate păgân. Ori, în acea 

vreme era imposibil ca un împărat creştin să domnească peste un imperiu cu tradiţie păgână. Dar Constantin şi-a ridicat dintre creştini mari demnitari şi a 

sprijinit sub diferite forme credinţa creştină, care a devenit şi credinţa lui.Mulţi îi reproşează că s-a botezat doar pe patul de moarte.  

Să ne amintim că mulţi dintre  marii sfinţi ai Bisericii, Vasile, Grigorie de Nazianz, s-au botezat mai târziu. Se considera că ar fi bine dacă se poate să 

te botezi în râul Iordan, lucru dorit chiar de Constantin, care proiectase o campanie militară împotriva regelui Sapor al perşilor. Însă războiul nu a mai avut loc, 

Constantin botezându-se într-un orăşel de lângă Nicomedia. 

Prof. Monica Aurelia Zgîrcea 
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PROGRAM 

LUNI – ora 18.oo - Muzică corală şi Poezie religioasă 

MARŢI – ora 18.oo - Cerc de pictură religioasă pe sticlă. 

MIERCURI – ora 18.oo - Întâlnire cu şahul. 

JOI – ora 18.oo - Cerc de exegeză biblică. Proiecţie film. 

VINERI – ora 17.oo - Muzică corală şi Poezie religioasă.  

SÂMBĂTĂ – ora 10.oo - Cerc de tradiţii şi obiceiuri.       



 

   

 

  

CENTRUL CREŞTIN ORTODOX PENTRU COPII ŞI TINERET  

„AXION ESTIN” 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, după punerea pietrei de temelie la un nou locaş de cult în 

Municipiul Vulcan,am reuşit ridicarea paraclisului cu hramul „Sfinţii Români”. Un loc în care 

Dumnezeu rânduie ca în fiecare duminică şi sărbătoare spaţiul să fie neîncăpător, mulţime de 

credincioşi ne calcă pragul, pentru a trăi în comuniune cu Hristos.   

 Deoarece gândul meu ca preot priveşte spre viitor şi trăind cu nădejdea în ajutorul Maicii 

Domnului, care ne este ocrotitoare şi ajutătoare în munca de construcţie a bisericii mari cu hramul 

Naşterea Maicii Domnului ,dorim înfiinţarea pe lângă biserica noastră a unui „CENTRU CREŞTIN 
PENTRU COPII SI TINERET-AXION ESTIN”. 

      

De ce am numit acest aşezământ Axion Estin? În drumurile mele către Muntele Athos, acolo 

unde Maica Domnului este ocrotitoarea vieţuitorilor din Sfântul Munte, în biserica Protaton am 

văzut sfânta icoana Axioniţa - Maica Domnului cu doi îngeri care-i ţin coroana. Axionita sau 

"Axion Estin" pe greceşte înseamnă “Cuvine-se cu adevărat” sau “Vrednică eşti”. Astfel ne punem 

sub acoperământul şi ocrotirea Maicii Domnului şi nădăjduim în sprijinul şi ajutorul Maicii 

Domnului faţă de lucrarea de îndrumare şi formare a tineretului cel rătăcit uneori în zbuciumul 

vremurilor care le trăim..       Călăuziţi de gândul că 

tânărul zilelor noastre are nevoie mai mult ca oricând de modele de viaţă creştină, de hrană 

spirituală, de un loc unde să se formeze ca oameni, ne-am propus înfiinţarea acestui centru creştin 

ortodox . Activităţile centrului  se  adresează acum copiilor şi tinerilor până în 18 ani, iar pe termen 

lung ne propunem un program de activităţi cât mai variat, care să corespundă categoriilor de vârstă, 

nevoi şi înclinaţii diverse. Pentru buna desfăşurare a acţiunilor noastre am înfiinţat cinci cercuri de 

activităţi :                    

 -Cerc de pictură religioasă.                                                                                                                              

-Cerc de păstrare şi promovare a tradiţiilor locale din zona momârlanilor.                                                                

-Cerc catehetic şi de exegeză biblică.                                                                                                            

-Cerc de muzică şi poezie religioasă.                                                                                                     

-Club de şah.            
 La realizarea acestui proiect beneficiez de sprijinul unor profesori care  participă pe bază de 

voluntariat la activităţile centrului, de resursele parohiei precum şi de ajutorul Primăriei 

Municipiului Vulcan care prin şedinţă de Consiliu Local ne-a alocat fosta şcoală din Dealul Babii 

care urmează acum a fi reabilitată. 

Mă bucură faptul că după doar câteva luni de la începerea activităţilor se pot culege şi roadele 

muncii noastre. Icoanele pictate de copii au fost licitate în cadrul acţiunii caritabile iniţiate de 

Forumul Vulcănenilor, iar banii adunaţi au fost donaţi familiei tinerei Pantelimon Mirabela. În 27 

Aprilie 2013, 50 de copii au participat la un pelerinaj în Ţara Haţegului, la mănăstirea Prislop, 

biserica din Densuş şi schitul Colţ. Corul tinerilor de la Axion Estin a participat la diferite 

evenimente, printre care şi Cenaclul Tineretului. Parohia Vulcan Centrul Vechi cu hramul 

„Sfinţii Români”, a oferit premii în acest an tinerilor care s-au evidenţiat în activităţile centrului, 

pentru cei care au avut rezultate foarte bune la învăţătură şi pentru premianţii olimpiadei de religie 

ortodoxă.   

De ce ţin in mod deosebit să lucrez cu tinerii? Pentru că ei reprezintă oglinda vieţii noastre, 

viitorul,generaţia care ne urmează nouă. O generaţie care poate trăi în Hristos sau fără El.  

 

             
 
"Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă 

multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic." (Ioan 15,5) 

"Fără Mine nu puteţi face nimic" este un cuvânt pe care de multe ori suntem tentaţi să-l 

trecem cu vederea şi avem impresia că putem noi înşine a răzbi în viaţă fără Hristos. Dar nimic nu 

este mai adevărat decât acest cuvânt. Un singur lucru îl putem face de la noi înşine, lucru pe care 

Dumnezeu nu-L poate face: păcatul, dar şi pe acesta îl facem cu îngăduinţa Lui şi dintr-o iconomie 

numai de El ştiută.  

Tineretul trebuie să “rodească”, iar noi încercăm să umplem golul care îl au în suflet şi să 

le dăm răspunsurile pe care le caută. Prezenţa lor la acţiunile din biserică nu face decât să le 

trezească, cu harul lui Dumnezeu şi din mila Lui cea bogată, simţămintele cele mai curate, mai pure 

şi să facă să rodească sămânţa credinţei sădită în sufletele lor"     

         Pr. Ic Mănăsuc Zgîrcea 

 

 
 

 

ÎNĂLŢAREA  ŞI EROII NEAMULUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hristos s-a înălţat!... spunem în fiecare an în 

ziua când avem o dublă oportunitate de a fi buni creştini. 

Înălţarea Mântuitorului este o sărbătoare cu totul deosebită 

pentru toţi creştinii, dar mai cu seamă pentru cei creştini 

ortodocşi din România, pentru simplul motiv că liderii 

politici şi spirituali ai ţării noastre au ales ca această zi să 

fie cel mai potrivit moment de cinstire a eroilor neamului. 

Prin hotărârile Sfantului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române din anii 1999 si 2001, sărbătoarea 

Inăltâţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi 

sărbătoare naţională bisericească. Astfel, în toate bisericile, 

mănăstirile şi catedralele ortodoxe din ţară şi străinătate se 

face pomenirea tuturor eroilor români cazuţi de-a lungul 

veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, 

libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea 

neamului. 

Datoria fiecăruia dintre noi, dacă simţim 

creştineşte şi româneşte este să facem acest nobil gest de a 

ne pleca împreună capetele la mormintele eroilor noştri. 

La Vulcan această zi este întotdeauna aşteptată 

cu bucurie şi cu emoţie de toţi cei ce şi-au făcut obiceiul să 

participe la Înălţare şi la Ziua Eroilor. 

În fiecare an, administraţia locală organizează 

ceremonii dedicate eroilor în cele două locuri de cinstire a 

memoriei lor: Cimitirul Eroilor de Biserica Ortodoxă 

Coroieşti şi Monumentul Eroilor din Paroşeni. Slujbele 

religioase, alocuţiunile, depunerile de coroane şi 

momentele artistice cu subtanţă patriotică oferite de fiecare 

dată de cei mai tineri dintre noi – elevii şcolilor din 

municipiul nostru, dau forma plină de esenţă a acestei 

sărbători. 

Legămintele noastre sufleteşti reînnoite în 

fiecare an la Ziua Eroilor de apartenenţă la neam, la istoria 

făcută de cei drepţi, demni şi înţelepţi, la simbolul cel mai 

profund al vieţii noastre creştineşti – Mântuitorul Iisus 

Hristos, sunt valorile în care credem. Personal simt o mare 

trăire sufletească în această zi, care îmi ridică sufletul la 

acea trăire fără de care viaţa mea ca român şi ca cetăţean al 

municipiului Vulcan nu ar avea aceeaşi valoare. Cu 

responsabilitatea de primar care mi-a fost investită de 

cetăţenii Vulcanului şi cu demnitatea de a fi cetăţean al 

acestei urbe şi al României, mă înclin cu recunoştinţă şi cu 

mare admiraţie în faţa memoriei tuturor eroilor noştri şi cu 

smerenie în faţa Celui ce a venit să ne înveţe lecţia de 

căpătâi a fiecăruia dintre noi: Mântuirea. Hristos s-a 

înălţat! ...şi vreau să cred că toţi martirii, toţi eroii 

neamului românesc au primit răsplata nemuririi, pentru 

sacrificiul lor. 

 

Gheorghe Ile 

Primarul Municipiului Vulcan 
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Urmând îndemnul de mai sus al 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe cât mi-a 

stat în putinţă şi totdeauna cu ajutorului 

Bunului Dumnezeu, am căutat adevărul, 

pentru că după cum spune acelaşi scump şi 

drag Iisus: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” 

şi “Veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul vă va 

face liberi”. 

M-am născut în anul 1978 într-un 

sat de lângă Brad, în depresiunea Zarandului. 

Atât părinţii cât şi bunicii mei erau credincioşi. 

Mi-au dat o educaţie în spiritual Evangheliei şi 

m-au învăţat multe parabole biblice, însă 

credinţa lor nu era dreapta credinţă ortodoxă 

(în greaca veche ortos-drept, dreaptă şi doxa-

credinţă, slavă), ci una din multele şi 

eterogenele credinţe neoprotestante. 

În perioada marilor căutări ale 

tinereţii, mi-am pus mai multe întrebări la care 

nu am găsit răspuns în acel mediu, ba mai mult 

am considerat că unele din preceptele sectei 

veneau în contradicţie cu învăţăturile 

Mântuitorului. Spre exemplu faptul că doar ei, 

turma mică sau turma mare, se vor mântui iar 

„cei din lume” vor fi damnaţi toţi, contravine 

poruncii iubirii faţă de aproapele şi datoriei de 

a ne ruga pentru toţi oamenii, pe lângă faptul 

că e expresia unui orgoliu, în sensul că se 

socotesc un grup mai bun, separat de restul, pe 

care îi consideră in corpore răi şi aparţinând 

lumii damnate. 

În ultimii ani de liceu (Liceul 

Avram Iancu din Brad - 1992-1996), fiind 

pasionat de filosofie şi literatură şi citind mai 

multe cărţi de istoria religiilor, în special 

Mircea Eliade, “am ieşit” din gruparea 

respectivă, nemaiparticipând la întrunirile 

acesteia. Am pus ghilimelele de rigoare 

deoarece, la fel ca şi alte secte neoprotestante, 

şi “Martorii lui Iehova” sun anabaptişti, adică 

“botezul” (nefiind un real botez deoarece nu 

este săvârşit în numele Sfintei Treimi) se face 

la vârsta adultă, eu nefiind “botezat” de mic 

 

copil, prin urmare neintrând prin “botez” în 

gruparea respectivă nu era nevoie să ies, ci 

doar să constat şi să pun în aplicare o stare de 

fapt. 

Căutând idealul dreptăţii şi 

întrajutorarea semenilor aflaţi în nevoi şi 

asupriţi sau nedreptăţiţi de alţi semeni sau de 

diferite sisteme politico-economice, am urmat 

Facultatea de drept din cadrul Universităţii 

Babeş Bolyai din Cluj Napoca, pe care am 

absolvit-o în anul 2000, de atunci practicând 

profesia de jurist. 

În primul an de facultate m-am 

depărtat puţin de creştinism, pe care-l vedeam 

din perspectiva ideilor ce mi-au fost inoculate 

şi, pe urmele lui Mircea Eliade, Alexandra 

David-Neel, Thierry Rousson, m-am apropiat 

de mistica orientală, tibetană în special, 

practicând pentru puţin timp (6 luni) yoga, 

însă în mod nesistematic, fără a avea un 

“guru” şi fără a făcea parte dintr-o grupare 

(având oroare de aceste grupuri şi grupuleţe, 

deoarece abia scăpasem dintr-unul). 

Dar Bunul şi Milostivul Dumnezeu 

s-a milostivit de mine păcătosul şi nu m-a lăsat 

să trec dintr-o erezie creştină într-o eroare 

totală, descoperindu-mi farmecul, dulceaţa şi 

frumuseţea dreptei credinţe prin două 

modalităţi. 
 

Prima a fost întâlnirea cu cărţile 

Părintelui Nicolae Steinhardt, monahul 

DelaRohia, prima carte fiind un dialog purtat 

de Sfinţia Sa în închisorile comuniste cu dr. 

Sergiu Al. George, un bun cunoscător al 

tradiţiilor indiene, traducător printre altele al 

epopeilor Ramayana şi Mahabharata. Dialogul 

era o polemică între ortodoxul Steinhardt şi 

orientalistul Al. George, eu cunoscând mai 

multe scrieri ale celui din urmă, fiind situate în 

primă instanţă de partea acestuia. Dar, minune 

Dumnezeiască, când am terminat de citit 

cartea, în sufletul meu s-a produs un declic, o 

schimbare, argumentele şi expunerea 

Părintelui Steinhardt seducându-mă în 

totalitate, trecând cu arme şi bagaje în tabăra 

acestuia. Teologul rus Serghei Bulgakov spune 

în cartea sa Ortodoxia : „Ortodoxia nu te 

convinge, ea te seduce”, adică nu poate fi 

cunoscută doar raţional, ci se adresează în 

primul rând inimii şi apoi minţii, iar filosoful 

francez Blaise Pascal spune în cugetările sale : 

“Nu M-ai fi căutat, dacă nu M-ai fi găsit”, 

adică momentul de reală întâlnire cu Hristos, 

moment pe care să-l răsfrângem întreaga viaţă 

asupra noastră şi a apropiaţilor noştri, după 

cum spune atât de frumos Părintele Arsenie 

Boca. Apoi am citit “Jurnalul fericirii”, 

memoriile din închisoare ale Părintelui 

Steinhardt, una dintre cele mai frumoase cărţi 

document ale pătimirilor din puşcăriile 

comuniste, şi cartea de predici a Sfinţiei Sale 

“Dăruind vei dobândi”, care mi-au întărit 

convingerea de a urma în continuare calea 

ortodoxiei. 

A doua modalitate a fost întâlnirea 

în spaţiul eclezial, cu ierarhi şi preoţi 

deosebiţi, în special participarea la sfintele 

slujbe şi la Sfânta Liturghie Arhierească, 

slujită de vrednicul de pomenire Mitropolit 

Bartolomeu Anania în catedrala mitrolopitană 

din Cluj Napoca, în special predicile pline de 

căldura Duhului Sfânt ale Înalt Prea Sfinţiei 

Sale. De asemenea, am devenit membru al 

ASCOR Cluj Napoca şi participam frecvent la 

conferinţele şi întrunirile organizate de această 

asociaţie precum şi la pelerinajele la mânăstiri 

sau cuvintele de folos rostite de mari 

duhovnici precum Părintele Teofil Pârâian, 

Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul 

ASCOR Cluj Napoca, Părintele Dionisie Ignat 

– stareţu mânăstitii Albac, toate acestea 

săvârşindu-se sub directa îndrumare a P.S. 

Vasile Someşanu, având binecuvântarea Î.P.S. 

Bartolomeu. 

 

Preot Ciocan Liviu Beniamin 

(continuare în nr. următor) 

 

 
 
 
 
 
 

                                       “Căutaţi şi veţi găsi,  

                             bateţi şi vi se va deschide” 

 
 

    

 
– periodic editat de Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi – Vulcan, cu binecuvântarea † P.S. Gurie Georgiu, Episcop al Devei şi  Hunedoarei, prin grija Pr. Paroh Ic. Mănăsuc 

Zgîrcea şi a lui Ioan Dorel Şchiopu. Mulţumim Asociaţiei culturale Semn pentru sprijinul acordat. Cei ce doresc să ni se alăture în acest proiect editorial ne pot contacta la adresa 
http://luminadinlumina.wordpress.com. 

 

 

Firul de ceapă verde 

O femeie, odată, a dat unui sărac un fir de ceapă verde. Îngerul ei a găsit că a 

făcut milostenie și s-a dus la ea cu firul și i-a zis: Dumnezeu îngăduie să te trag afară din 

iad. Prinde-te de firul acesta de ceapă, dar fii atentă să nu te zbați, pentru că se va rupe! E 

slab și foarte fragil. Femeia chemată s-a prins de firul de ceapă.  

Atunci toate sufletele păcătoase s-au prins de poalele ei. Ea a început să dea 

din picioare, să-i înjure, să le spună: Ticăloșilor, lăsați-mă în pace! Eu am dat firul de 

ceapă! Nu e al vostru!  

Și s-a rupt firul de ceapă... 

 

Cum am descoperit Ortodoxia – I 

 

http://luminadinlumina.wordpress.com/

