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ReşiŃeni la „Săptămâna mondială de rugăciune pentru
unitatea creştinilor” din Italia

În anii 60 ai secolului trecut, un episcop catolic a
pronunŃat o frază care nu a fost uitată niciodată. El
vorbea de „ un mondo diviso dal pane indiviso” („o
lume divizată de „pâinea” neîmpărŃită”), cu trimitere
directă la Trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Vorbea
de fapt de o realitate dureroasă a vieŃii bisericii
creştine, realitate valabilă şi astăzi.

De peste 15 ani, în afara întâlnirilor
inreconfesionale reşiŃene, din ceea ce este numită
generic „ Octava de rugăciune pentru unitatea
creştinilor” (18-25 ianuarie), parohii din Episcopia de
Caransebeş sunt în rela*ii de dialog și bună în*elegere
cu parohii catolice din Italia, în special cu cele din
episcopiile din Pesaro, Fano și Urbino. Începute în
vremea când episcop al Caransebeşului era IPS.
LaurenŃiu, înfrăŃirile dintre parohii din România şi din Italia au făcut ca oameni din Obreja şi din ReşiŃa să
cunoască viaŃa religioasă şi să se împrietenească cu credincioşi ai parohiilor „Sf. Paul“ din Fano şi „Santa Maria
Regina“ din Borgo Santa Maria, din provincia Pesaro şi Urbino.

Cu binecuvântarea Prea SfinŃitului Lucian, episcopul Caransebeșului, preoŃi și credincioși din parohiile
ortodoxe ale Banatului de Munte au vizitat parohii din Italia și au închegat prietenii cu credincioșii de acolo. De
asemenea, au primit cu bucurie oaspetii veni*i din parohiile cu care sunt în legatură.

Mai mult decât atât, urmare a vizitelor comune de la nivelul parohiilor, Primăria Municipiului ReşiŃa a
încheiat sau sunt în curs de a semna protocoale de înfrăŃire cu Primăria din Pesaro şi Loreto, din regiunea Marche.

În acest an, ca răspuns la vizita din vara anului 2012 a unei delegaŃii de la Parohia “CatedralaArhiepiscopală-
Adormirea Maicii Domnului” din Pesaro, un grup de ortodocşi români au mers în Italia pentru a participa la

Săptămâna de rugăciune ecumenică din catedralele din Pesaro
şi Fano, precum şi din biserica „Sf. Francisc” din Urbino ( 18-
19-20 ianuarie 2013). La aceste seri de rugăciune au participat
şi delegaŃiile bisericii evanghelice luterane din Danemarca, a
bisericii anglicane precum și cu ierahii episcopiilor din Fano și
Urbino. Membrii delegaŃiei române au participat activ la
desfăşurarea programului de rugăciune şi au constat cu
plăcere că la rostirea Simbolului de credinŃă, organizatorii au
folosit versiunea niceo-constantinopolitană ( fără adausul
„filioque”).

Ca o pregătire a acestor seri de rugăciune, delega*ia
bănă*eană, alcătuită din patru familii de la Parohia Sfin*ii
Apostoli Petru și Pavel-Govândari din Reși*a, a avut întâlniri

cu un grup de familii și cu Consiliul pastoral al CatedraleiArhiepiscopale din Pesaro. Întâlnirile au fost ziditoare
şi lămuritoare pentru dorinŃa de cunoaştere a celor din Italia şi din România, discutându-se multe aspecte practice
ale vieŃii parohiale din cele două biserici. De faŃă au fost şi preotul paroh Gino Rossini, dar şi preotul Roberto Sarti,
cel care este reprezentantul parohiei în această relaŃie de prietenie cu parohia reşiŃeană.

De asemenea, delega*ia română a avut ocazia să viziteze Catedrala mitropolitană și să primească explica*ii
despre renumitele mozaicuri creștine din secolele patru și sase, mozaicuri ce se găsesc sub pavimentul actual al
bisericii, dar care pot fi văzute în toată splendoarea lor. A fost vizitat și Muzeul de artă, unde au fost văzute
exponate foarte vechi de pictură religioasă și de ceramică și por*elan, specifice zonei.

Un alt moment important a fost vizita la “Palatul ducal” edificat în sec. XV, și care este acum palat
guvernamental şi sediul Prefecturii provinciei Pesaro, precum şi întâlnirea oficială de la Palatul Primăriei din
Pesaro, cu domnul viceprimar Enzo Belloni şi consilierii pe probleme religioase, culturale şi sociale, Marco
Signoreti şi Gerardo Corraducci, prezenŃi la ReşiŃa în vara anului trecut.

DelegaŃia românească a avut şi o întâlnire frăŃească la palatul arhiepiscopal cu monseniorul Piero Coccia,
arhiepiscopul de Pesaro, întâlnire în care s-a discutat despre bunele noastre relaŃii şi despre continuarea lor.

( urmare în pag. 5)
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DelegaŃia românească a avut şi o întâlnire
frăŃească la palatul arhiepiscopal cu monseniorul
Piero Coccia, arhiepiscopul de Pesaro, întâlnire în care
s-a discutat despre bunele noastre relaŃii şi despre
continuarea lor. Din partea parohiei noastre am oferit
mai multe albume şi cărŃi tipărite de episcopia noastră,
precum şi materiale promoŃionale despre ReşiŃa şi
despre parohia noastră.

În data de 19 ianuarie, delegaŃia română a participat
la parohia „Sf. Familie” din Fano, condusă de preotul
Vicenzzo Solazi, la simpozionul „ Unitatea creştinilor
pentru o nouă evanghelizare”, conferinŃa fiind
susŃinută de preotul Mario Florio, directorul Oficiului

pentru pastoraŃie ecumenică şi dialog interreligios.
Pentru că în Pesaro, comunitatea românească a format o parohie condusă de preotul Constantin Corniş şi a

primit în folosinŃă gratuită o biserică de la romano-
catolici, duminică 20 ianuarie am fost prezenŃi în
mijlocul românilor de acolo şi ne-am rugat
împreună. Am întâlnit români veniŃi din România
sau din Republica Moldova, care se deplasează zeci
de kilometri pentru a fi împreună la Sfânta Liturghie
duminicală.

Trebuie remarcate deasemenea toate cuvintele
apreciative rostite de pr. Robero Sarti de la Catedrala
din Pesaro, la adresa Prea SfinŃitului Părinte Episcop
Lucian, pentru deschiderea către bune reala*ii cu cei
din Pesaro și pentru ospitalitatea dovedită și la vizita
delega*iei italiene în România, în vara anului 2012.

Din data de 20 ianuarie au fost prezenŃi şi şapte
tineri de la Liceul „Traian Lalescu” din ReşiŃa,
conduşi de profesorul de Religie, preotul Nicolae
Chiosa. Ei au avut un program special desfăşurat cu tineri din parohia „Borgo Santa Maria” în 20 şi 21 ianuarie, iar
în 22 ianuarie am fost împreună la Catedrala „Sfânta Casă din Nazaret” din Loreto, dar şi la Centrul de tineret „
Giovani Paolo II” de la Montorso-Loreto. Acolo s-a făcut o prezentare video a pelerinajului de laAssizi la Loreto,
desfăşurat şi de tinerii români în Octombrie 2012, dar s-a semnat şi un acord de parteneriat între AsociaŃia de
părinŃi de la liceul reşiŃean şiAsociaŃia de tineret a centrului ecumenic de la Loreto, în vederea implementării unui
proiect european.

Ca o ultimă informaŃie, trebuie să amintim
faptul că Prea SfinŃitul Parinte Lucian a adresat
un mesaj special pentru serile de rugăciune,
mesaj care a fost tradus pentru cei prezenŃi şi
care a fost pus în mapa tuturor participanŃilor la
cele trei seri de rugăciune, precum şi la
seminarul de la Fano.

Ne-am bucurat astfel, să prezentăm dorinŃa
noastră de înŃelegere şi prietenie şi să
continuăm relaŃiile cu romano-catolicii din cele
trei episcopii .

Pr. Petru Berbentia

ReşiŃeni la „Săptămâna mondială de rugăciune pentru
unitatea creştinilor” din Italia

( urmare din pag. 4 )
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Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor
Pentru o înfrăŃire cu ortodocşii din Reși(a

Pr. Roberto Sarti
La recenta Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor,

unitatea pastorală „Centru” din Pesaro (incluzând parohiile Catedrala, Sf.
Iosif și Sf. Lucia) a avut bucuria de a primi o delegaŃie a Parohiei Ortodoxe
„Sf. Apostoli Petru și Pavel”, din orașul Reși*a, România, condusă de
preotul paroh Petru Berbentia. De mai mul*i ani între parohiile noastre s-a
născut o rela*ie frumoasă de prietenie și dialog, intensificată prin vizite
reciproce și contacte de diferite tipuri. O rela*ie care, dacă Dumnezeu vrea,
ar trebui să fie în curând încununată prin oficializarea unei înfră*iri.

În luna iunie a anului trecut, am fost invita*i de părintele Petru, să
participăm la sărbătoarea Sfin*ilor Apostoli Petru și Pavel, patronii nu
numai ai parohiei ci şi ai oraşului ReşiŃa. Astfel, o delega*ie de la Oficiul
nostru pastoral a avut posibilitatea de a împărtăși cu prietenii din România
câteva zile de fraternitate plăcută, culminând cu Liturghia solemnă a
Sfin*ilor Apostoli şi, am fost profund marcaŃi de un eveniment fără
precedent: posibilitatea de a celebra liturghia catolică în biserica parohială
ortodoxă, în prezen*a credincioșilor și a preo*ilor ortodocși.

De aceea am considerat că e frumos şi constructiv să întoarcem invitaŃia,
cu ocazia semnificativă a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea
creștinilor. Între 16 și 23 ianuarie am avut plăcerea de a avea la noi delega*ia
ortodoxă din Reși*a, compusă din opt persoane: preotul paroh Petru cu so*ia sa Elisaveta (acum „cunoscători” ai
*ării noastre, fiind aici şi cu alte ocazii) și trei familii din parohia sa, veniŃi pentru prima dată în Italia.Aceste zile au
fost foarte intense și bogate în întâlniri de diferite feluri și la diferite nivele, momente de rugăciune și de reflec*ie de
mare importan*ă și bineînŃeles că bucuria simplă și spontană ne-a făcut să ne simŃim bine împreună, mai mult chiar
decât vă pute*i imagina.

Plăcute și foarte promi*ătoare au fost şi cele două seri de întâlnire și de schimb de idei în casa parohială a
Catedralei, între delega*ia română și un grup de familii din parohia noastră dar şi cu membrii ai Consiliul Pastoral.
Întâlnirile plăcute și de asemenea, foarte promiŃătoare cu reprezentan*i ai municipiului Pesaro și cuArhiepiscopul
nostru Piero, au fost caracterizate de prietenie sinceră și de dorin*a de a coopera.

Am trăit în catedrală, în rugăciune solemnă, o
comuniune sinceră și plină de speranŃă pentru viitor,
împreună cu delega*ia Bisericii Luterane din Danemarca și
cu al*i reprezentan*i ai Bisericii Ortodoxe șiAnglicane.

Într-o admosferă de familiaritate și prietenie adâncă şi
sinceră, s-a săvârşit şi Sfânta Liturghie duminicală în
Catedrală, celebrată de preotul paroh, don Gino, în
prezen*a prietenilor din Reși*a, conduşi de preotul lor
paroh, care a adresat tuturor un mesaj afectuos și înălŃător.

O altă zi frumoasă am petrecut la Loreto, în pelerinaj la
Casa Sfintei Fecioare Maria. O zi plăcută, în comun cu o
altă delega*ie din orașul Reși*a, formată dintr-un grup de
tineri studen*i, condus de profesorul pr. Nicolae Chiosa. A
fost într-adevăr interesant să vizităm împreună Bazilica
care găzduiește „Sfânta Casă”, dar și extraordinarul

Centru de tineret „Ioan Paul al II-lea”, din Montorso, locul în care în fiecare vară se desfăŃoară o întâlnire
ecumenică pentru tineri.

În ultima ședin*ă, înainte de plecarea delega*iei spre România, împreună cu echipa parohială pentru ecumenism
și cu unii membri ai Consiliului eparhial pentru ecumenism și dialog, am încercat să concretizăm unele „piste”
simple, de cooperare, în vedere înfrăŃirii eficiale între parohiile noastre.

Să lăudăm pe Domnul pentru aceste zile de har și să chemăm Duhul Sfânt să ne lumineze și să sus*ină drumul
nostru spre o comuniune tot mai vizibilă, ştiut fiind faptul că acum, aceasta este dorinŃa cea mai urgentă și mai
necesară.

Traducere: P.B.
(apărut în „Il nuovo amico“- săptămânalul diocezei de Pesaro, Fano şi Urbino)
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E părerea mea... şi-o scriu! Alina-Mihaela Fetescu

ESEUL MEU

A ZIS IISUS: N-AM VENIT SĂ ADUC PACEA........

În toată Biblia ne întâlnim cu un bogat simbolism, adică această importantă Carte îŃi dă teme de gândire în
toate privinŃele şi problemele vieŃii. Ea îŃi propune subietul dar rezolvarea depinde de fiecare în parte.

AfirmaŃia din titlu poate avea mai multe înŃelesuri:
1. „Nu am venit să aduc pacea ....”, se poate referi la faptul că, în întreaga noastră viaŃă, pentru a obŃine ceva, chiar

şi pentru a deveni mai buni, trebuie să „luptăm”. Adică să devenim mai competitivi, mai consecvenŃi în ceea ce
facem, să studiem cât putem în toate privinŃele pentru că nu se ştie ce informaŃie ne foloseşte şi când. Deci se referă
la o luptă nesângeroasă. Şi a pune „în funcŃie” ambiŃia ta, este tot un fel de „luptă” cu tine însuŃi pentru a-Ńi
demostra abilităŃile.

2.AfirmaŃia sus-amintită se poate referi şi la un anume context. Adică atunci când se formează un nou cuplu în
urma căsătoriei, tinerii trebuie să-şi părăsească părinŃii şi să-şi formeze un cămin, folosind la „construirea”
acestuia tot ce ştiu şi-au învăŃat de la părinŃi. BineînŃeles că după ce se trece de „mierea” comportamentală de la
început, fiecare lasă la o parte aparenŃele şi se comportă aşa cum este, fără artificii şi ascunzişuri. Există situaŃii
când se declanşează o adevarată „luptă” între cei doi parteneri, chiar dacă nu întotdeauna este cu „ton ridicat”.
Întotdeauna este un câştigător şi un învins. Cel mai indulgent cedează. Frumos ar fi ca amândoi să conlucreze.
Sigur că şi Mântuitorul Iisus Hristos cunoştea astfel de situaŃii....

3. Mai este un aspect pe care trebuie neapărat să-l amintesc şi anume acela că Dumnezeu nu pedepseşte, El doar
dojeneşte, atrage atenŃia în felul Său specific, fiecăruia în parte. Oamenii sunt cei care se autopedepsesc în caz
de greşeli pentru că, la urma urmei, fiecare dintre noi ştie exact dacă a greşit sau nu, ştie dacă a făcut bine sau nu,
chiar dacă recunoaşte sau nu. În fiecare om există un bun simŃ ancestral care-l „trage de mânecă” , îl atenŃionează.

Cum se întamplă „pe teren” aceasta? Simplu: faci rău, primeşti rău înapoi. Faci bine, primeşti.........

Prof. Stela Şerban

SĂ FACI RĂU, E UŞOR, SĂ FACI BINE, MAI GREU !

Vă poate părea ciudat titlul articolului meu, dar când vezi ştirile la tv şi citeşti ziarele îŃi dai seama că se vorbeşte
despre crime, jafuri, violuri şi alte nenorociri, şi mult mai puŃin despre ajutorul

dat unor copii orfani sau unor bătrâni părăsiŃi în azil.
Şi ca întotdeauna, Sfânta Scriptură ne oferă exemple grăitoare. Pilda samarineanului

milostiv ne demonstrează că până şi atunci oamenii făceau mai repede rău decât bine; au jefuit şi
au bătut omul şi l-au lăsat în drum fără să se gândească dacă e viu sau mort. Pe lângă el trec mai
mulŃi oameni fără să le pese, îl privesc şi merg mai departe. Unul singur se opreşte şi îl ajută, îl
duce la un han şi cere să fie îngrijit, ba chiar se oferă să şi plătească pentru tot.

Un alt exemplu este şi trădarea şi vinderea Mântuitorului; lui Iuda i-a fost mai uşor să îl
vândă pentru arginŃi decât să îi fie fidel şi recunoscător.

Cum vedeŃi, şi atunci ca şi acum, răul se făcea mai uşor şi mai repede decât binele, dar nu
uitaŃi că şi nepăsarea tot un rău este, dacă poŃi ajuta şi nu o faci, tot un păcat este. Poate ar trebui să ne stimulăm
bunătatea din noi şi prin faptul că atunci când vom pleca de pe pământ vom fi întrebaŃi ce am făcut să ne ajutăm semenii,
iar noi ce vom răspunde?! Nu o luaŃi, însă ca pe un lucru făcut în aşteptarea unei recompense ci făceŃi-o din suflet şi
pentru că vă doriŃi asta şi atunci vă veŃi simŃi împăcaŃi cu voi înşivă.

ÎncercaŃi doar să vă puneŃi în locul bătrânilor din aziluri, uitaŃi de familie, uitaŃi de societate, oameni care îşi aşteaptă
doar sfârşitul. Nu v-ar plăcea să vedeti oameni care vin să vă facă zilele mai luminoase, care nu vă cer nimic în schimb şi
care, mai mult decât atât, fac totul voluntar?! Poate aşa vă va ajuta să înŃelegeŃi mai uşor că binele se poate face cu un
efort minim din partea dumneavostră, dar cu un impact mare asupra celor din jur.

Următoarea dată când veŃi mai vedea un copil pe stradă, fie el şi de etnie rromă, chiar şi cu gândul că acasă are
păriniŃi care probabil îl obligă să cerşească în stradă, ajutaŃi-l. Poate nu cu bani, pentru că vă veŃi gândi că îi va da
părinŃilor, iar aceştia în loc să cumpere mâncare, îi vor cheltui pe alcool sau Ńigări; ajutaŃi-l cu haine, cu mâîncare, cu un
suc, cu ceva dulce, ceva ce să îi înveselească ziua, care să îl facă să înŃeleagă că oamenii nu sunt toŃi precum părinŃii lui,
nu toŃi vor să se folosească de el.

Vreau să închei aşa, chiar cu riscul de a mă repeta: când vom ajunge la Judecata deApoi, noi ce vom răspunde în
faŃa Dreptului Judecător?! GÂNDIłI-VĂ BINE!

din
ce în ce mai mult



8

LUMINĂ PENTRU SUFLET
Pagina copiilor

ŞtiaŃi că ...

Sfântul Calinic s-a născut pe data de 7
octombrie 1787, în Bucureşti. PărinŃii
săi, Antonie şi Floarea Antonescu, erau
oameni de condiŃie mijlocie. La botez a
primit numele de Constantin, naşă
fiindu-i Luxandra Văcărescu, mama
primului poetul român, IenăchiŃă
Văcărescu. Constantin Antonescu a
urmat cursurile unei şcoli românești de
pe lângă o biserică (probabil ColŃea),
aici învăŃând şi limba greacă. În 1807,
înainte să fi împlinit 20 de ani, a intrat ca
frate la Mănăstirea Cernica. Aici, în
noiembrie 1808, a fost tuns călugăr sub
numele de Calinic şi, după o lună, a fost
hirotonit ierodiacon. În anul 1812 a fost
trimis, împreună cu părintele său
duhovnicesc, la Mănăstirea NeamŃ din
Moldova pentru a strânge ajutoare necesare refacerii
bisericii Sfântul Nicolae de la Cernica distrusă de
cutremurul din acel an. După ce epidemia de ciumă
("ciuma lui Vodă Caragea") a ucis mul*i preo*i, în
anul 1813 Calinic a fost hirotonit ieromonah de către
arhiereul Dionisie Lupu, viitorul mitropolit al łării
Româneşti, iar după doi ani a fost hirotonit duhovnic
şi rânduit mare eclesiarh al mănăstirii Cernica.
Calinic era, în acel moment, cârmuitorul mănăstirii,
deoarece bătrânul stare* Dorotei îi încredin*ase
conducerea tuturor treburilor mănăstirii. În cursul
anului 1817 a plecat la Muntele Athos, unde a stat
aproape un an, reuşind să cunoască îndeaproape

viaŃa călugărilor de
acolo și asprele lor
rându ie l i . Pe 14
decembrie 1818, după
moartea stareŃului
Dorotei , în t reaga
obşte de la Cernica l-a
ales ca stare* pe

ieromonahul Calinic. Deşi avea doar 31 de ani, noul
stare* a încercat să impună ordine și
disciplină duhovnicească, alcătuind
regulamente cuprinzătoare.

În anul 1850, după 43 de ani de viaŃă
în mănăstire, dintre care 32 de ani de
cârmuire a obştii monahale de la
Cernica, stareŃul Calinic a fost chemat la
înalta slujire arhierească. Barbu Ştirbei,
domnitorul de atunci, având o mare
admiraŃie faŃă de stareŃul mănăstirii
ctitorite de strămoşul său (vornicul
Cernica Ştirbei), l-a convins pe Calinic
să accepte cârmuirea unei eparhii. Pe 15
septembrie 1850, la vârsta de 63 de ani,
Calinic a fost ales în străvechiul scaun
episcopal de la Râmnicu-Vâlcea, fiind
hirotonit arhiereu în catedrala

mitropolitană din Bucureşti la 26 octombrie 1850, de
praznicul Sfântului Dumitru. Noul ierarh a găsit în
episcopie o situaŃie grea care se cerea îndreptată.
Astfel, a hirotonit preoŃi, în 1851 a redeschis
seminarul teologic, a înfiinŃat şcoli pentru pregătirea
c â n t ă r e Ń i l o r
bisericeşti. Mare
iubitor de carte şi
s p r i j i n i t o r a l
culturii, în 1860, a
reuşit să deschidă
tipografia Kallinik
Rîmnik, unde au
v ă z u t l u m i n a
tiparului multe
cărŃi de slujbă şi de învăŃătură.

SimŃind că i se apropie sfârşitul vieŃii, pe 24
mai 1867, Sfântul Calinic s-a retras la Mănăstirea
Cernica, unde a murit în 11 aprilie 1868, fiind
înmormântat în tinda ctitoriei sale, biserica Sfântul
Gheorghe de la Cernica.

Sfântul Calinic de la Cernica - 11 aprilie

- Sfântul Calinic a fost un neobosit organizator, constructor și restaurator de biserici? A dus
la bun sfârşit lucrările de restaurare şi de pictură ale bisericii Sfântul Nicolae de pe insula
mare de la Cernica; a zidit Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe; a redeschis şi refăcut
schitul Frăsinei.
- În calitatea sa de episcop, Calinic a participat la Adunările obștești ale łării Româneşti şi a

fost deputat în Divanul ad-hoc, care a pregătit Unirea Principatelor? A făcut parte din
Adunarea electivă a Ńării care l-a ales domn pe Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859.
- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit pe data de 28 februarie 1950, a hotărât ca

episcopul Calinic să fie trecut în rândul sfinŃilor, cu data de prăznuire la 11 aprilie?
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Pagini realizate de Prof. Ortensia-Diana RAłIU

Şcoala Gimnazial nr. 7, Reşiă Ńa

Să ne jucăm învăŃând!
Se apropie postul Sfintelor Paşti. Iată lista de spovedanie a unui copil.

Taie cu o linie numai păcatele care sunt mărturisite corect. De ce mărturisirea

celorlalte este incorectă?

* m-am bătut cu fratele meu, dar el e de vină, eu am avut dreptate;
* am minŃit, dar n-am avut încotro, altfel mama se supăra şi mă certa;
* am vorbit urât şi îmi pare rău;
* m-am prefăcut că mă doare capul şi nu m-am dus la şcoală, ne

dădea lucrare la matematică şi nu ştiam nimic. Ce era să fac?
* am furat mere de la vecinul, dar şi el a furat de la mine, anul trecut, nişte struguri;
* am râs de un coleg şchiop, dar apoi mi-am dat seama că am greşit şi i-am cerut iertare.

( , Miora Lica,
Dorin Opriş, Irina Cozma, Valentina Sava, Monica Opriş, Corneliu Muha, Editura Sf.Mina, Iaşi, 2007).

(Rezolvarea jocului din numărul trecut: Bătrânul stareŃ trebuia să spună ceva care să-l pună pe turc în dilemă şi a zis: "Vei
dărâma mănăstirea cu tunurile!". Dacă afirmaŃia era adevărată, ar trebui să dea foc mănăstirii şi atunci ar deveni falsă. Dacă
ar spune un neadevăr, mănăstirea ar trebui dărâmată cu tunurile, caz în care spusa lui ar deveni adevărată, după ce a fost
catalogată ca fiind falsă ...)

Primăvara credinŃei, culegere de scenete, jocuri, exerciŃii, ghicitori şi poezii creştin ortodoxe

Pe luiurmele Hristos - oraşul Ierusalim: istoric

Originile oraşului Ierusalim se pierd în negura timpului. Dar stilul ceramicei
descoperite în zonă şi în împrejurimi au permis arheologilor să stabilească faptul că
localitatea datează din mileniul III î.d.Hr. Prin urmare, Ierusalimul ar avea vârsta de 5000 de
ani, ceea ce îl situează printre cele mai vechi oraşe ale lumii, cu o
existenŃă neîntreruptă până astăzi. Numele oraşului apare pentru
prima dată scris într-un text de blesteme (text de provenienŃă
egipteană scris pe vase sau figurine de lut) din sec. XIX î.d.Hr. S-a
crezut mult timp că acest nume ar însemna: "oraşul/cetatea păcii",

întrucât ar fi alcătuit din două cuvinte ebraice: Ir - oraş şi şalom - pace. Dar istorici moderni
consideră denumirea oraşului provenind mai degrabă de la cuvintele canaanite Yara -
fondată, întemeiată şi Salem - numele zeului local. Prin urmare, Ierusalim ar fi cetatea
zeului Salem.

Auzit-au vestea despre sfinŃenia vieŃii tale mulŃimile dreptcredincioşilor şi, fericiŃi fiind că le
vine păstorul cel bun, te-au întâmpinat ca pe un trimis al cerului cu adevărat şi împreună cu

îngerii înălŃau în grai de sărbătoare cântare sfântă: VenŃi toŃi credincioşii să lăudăm pe Ierarhul
Calinic, pe arhipăstorul Olteniei; să se bucure făptura şi să înflorească ca şi crinul; şi împreună să cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - Condacul 6

Picătura de înŃelepciune!

„Dacă poŃi descoperi spiritualitatea care emană dintr-o persoană şi o poŃi şi înŃelege, atunci credinŃa
devine de necontestat. Vrăjmaşul este cel care ne tulbură sufletul cu îndoiala şi cu neîncrederea,
pentru a ne răpi liniştea.“

Sfântul Ioan din Kronstadt
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De mântuială şi de mântuire
,,După roadele lor îi veŃi cunoaşte...'' (Matei 7:16)

.

Un posibil gând cu trimitere la o vreo operă de artă, întotdeauna mă face să cred că lucrurile cu adevărat

perene, frumoase şi vrednice de toată lauda nu se fac deloc uşor. Stau şi mă gândesc câteodată punându-mi tot felul

de întrebări, spre exemplu, oare câte ore nenumărate s-au consumat în realizarea Ńesăturilor brodate, cu câtă migală

şi fineŃe s-a putut pune în evidenŃă toată priceperea şi spiritualitatea unui popor? Dacă în trecut oamenii aveau mai

puŃin dar ştiau să se bucure de viaŃă, astăzi, prea puŃini dintre noi mai reuşesc să caute bucuria lucrurilor simple... şi

de calitate. Trăim vremurile în care cantitatea prevalează în faŃa calităŃii. Aproape că asistăm la o avalanşă de

,,chinezării'' şi lucruri de proastă calitate, prezentate ca singura alternativă ieftină la cerinŃele consumismului unui

capitalism sălbatic. În goana cotidiană după imagine ,,bună'' suntem adesea tentaŃi să adunăm orice numai să lăsăm

impresia că suntem tari în tot ceea ce facem... de mântuială!

Alergăm după tot felul de titluri şi funcŃii, după tot felul de diplome şi perfecŃionări, în dorinŃa de a fi cât

mai versaŃi, mediatizaŃi şi bine văzuŃi în ochii celorlalŃi. Însă cred că va veni o vreme când vom trage linia şi

probabil vom putea constata că toate apucăturile înşirate mai sus nu reprezintă decât suma unor superficialităŃi. Se

poate remarca la unele persoane cu funcŃii publice un soi de stahanovism, tipic ,,epocii de aur'', în care fac şi desfac

lucruri măreŃe, de dragul dragului de sine. La toate acestea, un răspuns destul de potrivit l-am putut găsi într-o

vorbă celebră atribuită maicii Tereza de Calcutta: ,,Nu contează câte lucruri măreŃe faci, ci câtă dragostea pui în

ceea ce faci''. Altă cuvântare, mult mai cunoscută aduce în prim plan un avertisment pentru toată parada şi

fariseismul relaŃiilor interumane: ,,Nu orice Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăŃia cerurilor, ci cel ce

face voia Tatălui Meu Celui din ceruri'' (Matei 7:21-23)

Despre calea mântuirii multe ar mai fi de spus... Dincolo de a încerca să făuresc un inedit eseu teologic,

mai potrivit e să recunoaştem că taina aceasta nu o poate lămuri omul, ci Domnul. Mântuirea nu poate fi decât

opusul mântuielii. Faptele credinŃei ,,lucrătoare prin iubire''(Galateni 5:6) pot fi în sine o cale spre cer. Până la

urmă, Dumnezeu nu are nevoi de super-eroi ci de noi înşine, de sinceritatea simŃirilor noastre, cu care ni-l putem

aduce mai aproape de noi pe ,,Tatăl nostru'' Cel din ceruri (Matei 5:48)

Parcă-L văd pe Iisus cum coboară

Pe drumul ce vine dinspre oraş,

Cu paşi grăbiŃi, pe alături coboară

Neprivind pe nici unul ce intră-n oraş...

Încerc să-l opresc cu privirea măcar

Să Îl rog să rămână doar un minut,

Să-I prezint pe bătrânul, copilul din mine

Crescut ani în şir între cer şi pământ...

De va vrea să-mi răspundă

Nici nu ştiu şi nu bănui nimic,

Poate doar o privire ca dar să îmi lase

Ca celui mai mic şi umil ucenic...

Încerc să-L privesc cu adâncă sfială

Şi Domnul blajin mă cuprinde în priviri,

ÎnŃeleg într-o clipă că din toate rămân

Doar ochii ce îmbracă privirea-n uimiri...

Şi mi-a fost de ajuns să merg mai departe

Eu, un pribeag orăşean, El etern călător,

Doi pelerini în căutarea luminii de Paşte

În tot ce-i frumos şi nepieritor...NAR

IMAGINAR



11

Ceva mai pu*ină importan*ă are în cadrul anului bisericesc împăr*irea timpului în luni. Dacă în via*a
socială luna are atâta importan*ă ca unitate de măsura a timpului (mai ales în latura economică-financiară), nu tot
așa stau lucrurile în sectorul vie*ii religioase și îndeosebi în cultu ortodox, unde rolul fundamental din punct de
vedere cronologic îl are săptămâna. Împăr*irea anului bisericesc ortodox în luni a dat astfel naștere celor 12 mineie
(căr*ile de cult care cuprind slujbele sfin*ilor din fiecare lună).

Spre deosebire de
anul civil, care începe la 1
ianuarie, anul bisericesc
începe la 1 septembrie,
pentru că după tradi*ia
moș teni tă din Legea
Veche, în această zi (care
era și începutul anului civil
la evrei) s-a început crea*ia
lumii și tot în această zi și-
ar fi început Mântuitorul
a c t i v i t a t e a S a d e
propovăduire, atunci când
a citit în sinagogă cuvintele
proorocului Isaia, care
profe*eau despre Sine :
„Duhul Domnului peste
Mine, pentru că M-a uns ca
să binevestesc săracilor...,
să vestesc anul milei Domnului“ (Luca IV, 18-19).

La romano-catolici anul bisericesc începe cu prima duminica din Advent (Adventus), adica duminica cea
mai apropiată de 30 noiembrie, deci cu aproximativ patru săptămâni înainte de Crăciun.

Ca mijloc de comemorare a vie*ii și a activită*ii răscumpărătoare a Mântuitorului, anul bisericesc ortodox are
în centrul său sărbătoarea Sfintelor Paști și se poate împar*i în trei mari faze sau perioade, numite după cartea
principala de slujbă, folosită de cântăre*ii de strană în fiecare din aceste perioade, și anume :
- Perioada Triodului (perioada prepascală)
- Perioada Penticostarului (perioada pascală)
- Perioada Octoihului (perioada postpascală).
Fiecare din acestea cuprinde un anumit număr de săptămâni.

Timpul sau perioada Triodului *ine de la Duminica Vameșului și Fariseului (cu trei săptămâni înainte de
începutul postului Paștilor) până la Duminica Paștilor ( 10 săptămâni).

Timpul ( perioada) Penticostarului *ine de la Duminica Paștilor până la Duminica I-a după Rusalii sau a
Tuturor Sfin*ilor ( opt săptămâni).

Timpul Octoihului *ine tot restul anului, adică de la sfârșitul perioadei Penticostarului pâna la începutul
perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc. Durata ei variază între 26 şi 40 de
săptămâni, în func*ie de data Paștilor. Fiecare din aceste trei perioade sau faze ale anului bisericesc are în centrul
ei un moment liturgic, către care gravitează toate celelalte sărbători ale ei.

Prin urmare, în cursul fiecărui an bisericesc, ni se reprezintă și se reînnoiește (comemorează) întreaga
via*ă și activitate a Domnului, în toate cele trei laturi sau aspecte ale misiunii Sale : cea de înva*ător (profet), cea de
arhiereu (mare preot) și cea de Împărat sau biruitor al păcatului și al mor*ii.

Anul bisericesc
Continuare din numărul trecut

Luna ca subdiviziune a anului bisericesc

Anul bisericesc si cele
trei mari perioade ale sale

Pr. Petrică Ghimboaşă
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Apropierea Postului Mare îl determină pe om să
se oprească puŃin din goana nebună după plăcerile
acestei vieŃi şi să reflecteze asupra mântuirii şi
asupra păcatelor, care l-au îndepărtat de Dumnezeu.
Aşadar, putem să afirmăm că vremurile pe care le
trăim sunt o consecinŃă a îndepărtării noastre de
Dumnezeu. Însă iubirea dumnezeiască fiind mare,
nu ne părăseşte, ci este alături de noi şi ne îndeamnă
să părăsim păcatele şi să ne întoarcem la virtute.
Iubirea lui Dumnezeu lucrează în diverse moduri,
d a r c e l m a i
dureros mod este
cel al încercărilor.

SfinŃii PărinŃi
vorbesc despre
încercări, ca fiind
manifestări ale
i u b i r i i
dumneze i e ş t i ,
p r i n c a r e s e
u r m ă r e ş t e
î n t o a r c e r e a
o a m e n i l o r l a
calea adevărului
şi a dreptăŃii.
Î n c e r c ă r i l e
pornesc de la o
aparentă părăsire
a o m u l u i d e
D u m n e z e u ,
pentru ca acesta să înŃeleagă că nu poate fiinŃa fără El
şi se sfârşesc prin experienŃa suferinŃelor, a
necazurilor şi durerilor, precum şi prin apariŃia
morŃii. A nu se înŃelege că Dumnezeu este sadic sau
că Îi face plăcere să vadă suferinŃa omului, însă El
trebuie să se folosească de pedagogia încercării,
pentru a-l întoarce pe om la El.

Sfântul Serafim de Sarov spunea adesea
despre scopul vieŃii că este dobândirea Duhului
Sfânt şi a mântuirii. Or, fiind daruri greu de cucerit,
drumul înspre ele este presărat cu încercări, ca să poŃi
înŃelege importanŃa lor. Astfel, încercările pot fi de
trei tipuri: încercări de la Dumnezeu, încercări ale
patimilor şi încercări diavoleşti. Toate acestea sunt
supervizate de către Dumnezeu şi nu depăşesc limita
de suportabilitate a omului. Încercările de la
Dumnezeu vin sub forma eşecurilor, bolilor,
necazurilor, având scopul de a-l întoarce pe om la El,
astfel diminuându-se şi efectele acestora şi apare
vindecarea. Încercările patimilor te sufocă de-a
dreptul, pentru că, la un moment dat, simŃi ca nu mai
ai control asupra ta şi te asemenea cu un om care se
scufundă în nisipuri mişcătoare (cu cât te agiŃi mai
mult fără Dumnezeu, cu atât te scufunzi mai repede).
Încercările diavoleşti sunt violente şi urmăresc

pierderea omului, însă glasul conştiinŃei şi dorinŃa de
a reveni la Dumnezeu pot să-L salveze pe om de cea
mai vătămătoare ispită, anume cea a deznădejdii.

Având iertarea lui Dumnezeu ca şi Ńintă
de atins, omul încercat trebuie să aibă virtutea
răbdării. Aceasta struneşte păcatele şi luptă pentru
dobândirea dragostei lui Dumnezeu. Consider că
răbdarea este un principiu reciproc: aşa cum
Dumnezeu are răbdare cu noi ca să ne întoarcem la
El, tot aşa şi noi trebuie să avem răbdare ca El să

înlăture eficient
orice urmă a
răului, pentru ca
veşnicia să ne fie
d e f o l o s .
În zilele noastre,
omul nu mai are
răbdare. Dacă
D u m n e z e u î l
încearcă cu vreo
boală sau cu
v r e u n n e c a z ,
omul nu ezită să-
şi blesteme viaŃa
şi să se rupă de
Dumnezeu. Însă
cel care se află în
suferinŃă, trebuie
să - i găsească
sensul pozitiv,

acela de a creşte spiritual prin ea. Trebuie să vadă în
ea un mijloc pedagogic al purtării de grijă a lui
Dumnezeu, de a spori în viaŃa duhovnicească.
Sfântul Grigorie Palama spune că după cum plantele
trebuie să sufere toate încercările aduse de
schimbarea anotimpurilor, pentru a creşte şi a rodi,
aşa şi credinciosul trebuie să rabde chinurile de voie
şi pe cele fără de voie, spre a ajunge la desăvârşire.
Aşadar, să nu ne revoltăm atunci când suntem în
suferinŃă. Să o răbdăm cu credinŃă şi încredere şi să
fim siguri că atunci când va fi momentul potrivit,
Dumnezeu o va ridica de la noi. Părintele Arsenie
Papacioc ne îndeamnă să nu fugim de crucea pe care
ne-a dat-o Dumnezeu pentru că
s-ar putea să dăm peste altele şi mai grele. Fericitul
Augustin spunea că răbdarea este însoŃitoarea
înŃelepciunii şi are dreptate, deaorece în cadrul
răbdării Îl vezi pe Dumnezeu cum te ridică din
păcate, spre a câştiga viaŃa de veci.

Fie ca postul care stă să înceapă să ne fie
de folos, iar suferinŃa pentru păcate în răbdare să fie,
pentru ca lumina VieŃii să ne găsească vrednici de
bucuria Învierii.

Prof. Nicolae-Adrian  Păunescu

Despre răbdarea în încercări.
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OMUL…

Omul… o fiinŃă complexă, care conform referatului biblic a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar care
conform teroriei evoluŃioniste a evoluat treptat, în mii şi mii de ani din primate (maimuŃe), şi care totuşi spre deosebire de acestea
nu are doar instinctele specifice animalelor , ci are şi raŃiune (abilitatea de a gândi), voinŃă (puterea
de a alege în mod liber şi necondiŃionat) şi sentiment (modalitatea de a-şi manifesta diferitele sentimente).

În înŃelepciunea divină omul a fost creat în aşa fel încât să nu îi lipsească nimic din punct de vedere fizic, pentru a-şi putea
duce viaŃa într-un mod deplin şi în armonie cu celelalte fiinŃe, cu semenii săi şi cu mediul înconjurător. Nu a fost creat cu lipsuri, dar
nici nu a fost creat ca o ciudăŃenie (cu trei mâini sau doar un picior, cu un singur ochi, sau cu capul verde şi alungit…), ci a fost creat
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Chiar dacă „pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinŃă oamenilor...”, cum spune una
dintre cântările de la slujba înmormântării, pentru că El este mai presus de puterea de înŃelegere a omului, aşa cum afirmă SfinŃii
PărinŃi, totuşi El a venit în lume, chip de rob luând, făcându-se asemenea nouă (Filipeni 2, 6), pentru a-l putea percepe pe
Dumnezeu ca fiinŃă spirituală asemănătoare cu omul pe care L-a creat, şi nu ca pe o ciudăŃenie, aşa cum îl propovăduiau cultele
păgâne (pisică şi câine în religia egipteană, de exemplu, sau sub forma viŃelului de aur, aşa cum şi l-au imaginat evreii la ieşirea din
robia egipteană, sau ca o zeitate umană cu şase mâini, aşa cum este prezentat în religia hindusă).

Omul, fiinŃă duală, cu trup material şi suflet spiritual, a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cu chipul Lui
am fost înzestraŃi, iar la asemănarea cu El tindem prin faptele noastre şi prin credinŃa noastră, într-un cuvânt cu urmarea Lui
necondiŃionată. Din păcate omul modern şi ştiinŃa încearcă să-I răpească lui Dumnezeu această creare prin tot felul de teorii, mai
mult sau mai puŃin ciudate sau hilare, punând apariŃia omului pe pământ pe seama haosului, sau pe seama evoluŃiei, sau, de ce nu,
chiar pe cea a involuŃiei. Nu putem şti în mod exact cum a apărut omul pe pământ (referitor la evoluŃia din alte specii), la fel cum nu
ni-L putem imagina nici pe Dumnezeu stând la roata olarului şi dând la pedală cu mâinile în lut şi modelând. Chiar dacă referatul
biblic nu dă amănunte în acest sens, menŃionează că „luând Domnul Dumnezeu Ńărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faŃa
lui suflare de viaŃă şi s-a făcut omul fiinŃă vie” (Facere 2, 7), arătând astfel implicarea directă a lui Dumnezeu în crearea omului,
spre deosebire de celalte lucruri create când menŃionează autorul biblic că: „a zis Dumnezeu…şi a fost…”, adică totul a apărut prin
voia divină şi prin cuvântul lui Dumnezeu, nu prin implicare directă ca şi în cazul omului.

În agitaŃia nebună a zilelor noastre încercăm să îl aflăm pe Dumnezeu prin ştiinŃă, uitând că El este nevăzut şi necuprins de
gândul omului, uitând că mărginitul nu poate cuprinde Nemărginitul, punând ştiinŃa în locul credinŃei şi încercăm să explicăm
fenomene naturale şi supranaturale prin fizică, chimie şi biologie. CredinŃa este specifică, în prezent, doar celor reduşi mintal sau
cu oarece deficinŃe psihice sau celor cu diferite fobii (frici), mulŃi oameni punând preŃ doar pe ştiinŃă, ca supremă „religie”, ce poate
revela totul.

În această agitaŃie şi fugă după senzaŃional spiritual am pierdut atât noŃiunea de chip, cât şi noŃiunea de asemănare cu
Dumnezeu, pentru că nu mai facem nici voia Lui şi nici nu ne mai asemănăm cu El, deoarece ne-am făcut dumnezei din lucruri
create şi lucruri inferioare omului. Nu mai urmăm legea iubirii, ci legea marketingului şi a cotropirii şi asupririi. Nu mai urmăm
sfatul divin al smereniei şi dragostei necondiŃionate, ci legea talionului… Dar cel mai rău este faptul că ne închinăm cu două mâini
banului şi omului care are puterea. Ne ataşăm de lucruri materiale şi trecătoare, exterioare nouă, uitând că ceea ce avem mai de preŃ
se află în noi, adică sulfetul. Nu este specific acest lucru doar nouă celor de astăzi, ci această „boală” a existat mereu, fiind
combătută chiar de Hristos atunci când a venit în casa vameşului Zaheu, în casa vameşului Matei, atunci când a vorbit despre pilda
fiului risipitor, etc., atrăgând atenŃia omului că nu aurul şi Ńesăturile fine, care sunt mâncate de rugină şi de molii, constituie o
comoară viabilă înaintea lui Dumnezeu, ci faptele bune, iubirea şi credinŃa sunt cele ce ne pregătesc lăcaş în ceruri.

Ne punem întrebarea deseori de ce Dumnezeu îi tot pedepsea pe evrei atunci când cădeau în idolatrie, iar răspunsul este
destul de simplu: pentru că era gelos! Gelos pe faptul că omul în nimicnicia lui, deşi avea învăŃătura lui Moise şi a Proorocilor care
vorbea despre adevăratul Dumnezeu, ei se închinau diferitelor zeităŃi închipuite şi împrumutate de la popoarele vecine, fie că era
vorba de diferite animale, sau se închinau Soarelui, sau Focului Sacru, sau unor imagini cu chip animalo-uman. Dumnezeu era
gelos şi supărat că omul se închină unor fiinŃe inferioare lui, omului, unor fiinŃe cărora omul le-a acordat puteri divine, iar pe El
singurul şi adevăratul Dumnezeu îl dădeau uitării.

Omul zilelor noastre nu este cu nimic mai prejos omului de atunci pentru că şi noi facem dumnezei din lucruri fără de
valoare, din lucruri materiale, pe care le mânâncă rugina şi le roade molia, ne punem speranŃa în cursul valutar şi într-un binefăcător
care să vină să verse peste noi bunăstare cu găleata, ne străduim a fi copii fidele a lui Beckham, a lui Messi, Drăguşanca, şi tot felul
de oameni pe care îi divinizăm pentru aspectul sau talentul lor şi ne împuiem casele cu reprezentări ale lor, le urmărim apariŃiile TV
cu senilitate, iar în locul lor, icoanele ce ne înfrumuseŃau odinioară casele sunt socotite idoli şi chipuri cioplite…

ViaŃa este o luptă continuă cu ispitele şi o muncă continuă cu cântărirea şi discernerea între bine şi rău, cu trierea valorilor
şi non-valorilor, luptă pe care de cele mai multe ori o pierdem pentru că credinŃa este slabă, chipul divin din om este întunecat şi
atras într-o cursă perfidă şi inegală cu plăcerea materială imediată, iar asemănarea (trupului) cu divinitatea este mâzgălită de
farduri, tunsori excentrice pentru a fi „cool“, operaŃii cu silicon sau botox ce strică frumuseŃea cu care omul a fost creat, acea
frumuseŃe primordială. De exemplu, când copii sunt mici sunt frumoşi, deşi sunt un pumn de carne, şi sunt rotofei şi plini de
celulită, fără sâni şi posterior proeminent şi freze ciudate, sunt frumoşi şi plăcuŃi la vedere, sunt adorabili, dar pe măsură ce cresc îşi
dau seama că sunt incompleŃi şi încep să îşi adauge te-miri-ce pentru a fi „frumoşi”… păi şi atunci cum rămâne cu frumuseŃea
naturală şi frumuseŃea artificială? Din punct de vedere fizic suntem creaŃi perfecŃi, iar din punct de vedere spiritual suntem creaŃi
perfectibili, pentru că doar prin muncă asiduă şi jertfă ne bucurăm de răsplată.

Omul… o fiinŃă complexă, perfectă şi perfectibilă, frumoasă şi înfrumuseŃabilă, dar care suferă din punct de vedere
spiritual. Un continuu alergător după senzaŃional şi breaking-news, un continuu „scormonitor” al infinutului şi Nemărginitului. Un
neobosit maratonist după material… „nebunule, în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul tău! Şi toate după câte ai alergat, fără
folos, ale cui vor rămâne?” (cf. Luca 12, 20) Rămân şi banii şi casele, rămân şi lăzile cu zestre, rămân şi plăcerile trecătoare, rămân
şi prietenii, rămâne şi iscoditoarea ştiinŃă. Cu noi merge doar sufletul, chipul şi asemănarea cu care am fost creaŃi. Oare cu cine sau
cum ne vom înfăŃişa înaintea Lui?

Pr. Sergiu DALEA

de supravieŃuire şi de înmulŃire,



E bine de ştiut!
Pr. Petru Berbentia

14

Din nou despre comportamentul creştinilor în Biserică

Pentru acest număr al revistei noastre, vreau să readuc în discuŃie problema comportamentului în Biserică. Motivul
excursului meu este bazat pe observaŃiile din mulŃi ani de preoŃie şi din mai multe biserici în care am slujit ca preot paroh sau
am fost doar invitat. Şi trebuie să recunosc faptul că diferenŃele de comportament Ńin şi de tradiŃiile locale dar şi de o
înŃelegere un pic forŃată a noŃiunii de libertate, coform expresiei: „sunt liber să fac ce vreau”. Ba mai mult de atât, sunt mulŃi
oameni ce cred că democraŃia ne dă dreptul să ne comportăm cum vrem chiar şi în Biserică.

Ca o premiză generală, trebuie să admitem că în biserică, creştinul trebuie să Ńină cont de faptul că acest lăcaş este sfinŃit,
scos în afara circuitului vieŃii civile cotidiene, este un loc de reculegere, de închinare şi de întâlnire cu Dumnezeu. Mai
trebuie să înŃelegem că biserica este singurul loc în care eşti primit cu dragoste şi înŃelegere, chiar şi atunci când tu însuŃi eşti
convins că nu ai ce căuta acolo. De aceea comportamentul nostru trebuie să fie un decent, pios şi, până la urmă, de bun-simŃ.

În viaŃa de zi cu zi , dacă mergem la teatru, la cinematograf, la o conferinŃă sau o altă întrunire oficială suntem prezenŃi
cu puŃin timp înainte de ora începerii acŃiunii, pentru a nu pierde nimic important din eveniment. Cred că acelaşi lucru al
trebui să-l facem când venim la Biserică. Dacă nu putem veni un pic mai devreme, atunci măcar să ajungem înainte de
începutul slujbei, pentru că astfel nu vom deranja slujba cu intrarea noastră, vom putea să ne salutăm prietenii şi cunoscuŃii
înainte ca slujba să înceapă şi nu în timpul acesteia, vom putea sa aprindem o lumanare sau să ne găsim un loc fără a-i da pe
alŃii la o parte. Nu e deloc normal să intri în biserică şi să începi să dai mâna sau să te îmbrăŃişezi cu toŃi cunoscuŃii, fără să Ńii
cont de slujbă şi de deranjul ce-l provoci celorlalŃi.

Când venim la biserică este firesc şi obligatoriu să ne închinăm la icoanele aşezate fie la intrare ( în unele bisirici), fie
pe solee sau în mijlocul bisericii. Şi aici intervine o problemă de comportament: murdărirea icoanelor cu ruj sau chiar cu
mâncare. De aceea cred că ar fi bine ca femeile să ia aminte la faptul că o icoană are de suferit mult din cauza componenŃilor
chimici graşi din ruj şi chiar îndemn să urmăriŃi ce urme rămân pe icoanele ce sunt protejate cu geam de sticlă.

În general bisericile ortodoxe nu au nici bănci şi nici scaune pentru toŃi cei care participă la serviciul divin, chiar dacă
există scaunele de pe margine şi chiar scaune obişnuite, puse în naos. Acest lucru se datorează şi faptului că în Ortodoxie se
pune accent pe asceză, pe nevoinŃele trupeşti şi sufleteşti. De aceea şi participarea la biserică a fost considerată o formă de
asceză, de nevoinŃă. BineînŃeles că pentru cei mai în vârstă sau pentru cei cu nevoi speciale sunt scaune destule, dar trebuie
să existe şi înŃelegere şi respect din partea celor ce le ocupă şi nu au neapărată nevoie să stea pe scaun. Pe scaun stai mai
comod dar, cat de comod trebuie să stai în biserică? Dacă acasă sau la restaurant stăm picior peste picior în timp ce ne uităm
la TV sau citim un ziar, acest lucru este complet nepotrivit în biserică. La fel de nepotrivit este şi să stam pe scaun când
preotul dă binecuvantarea pentru începutul slujbei, când citeşte Sf. Evanghelie, când tămâiază, în timpul ieşirii ( a
Vohodului) cu Sf. Evanghelie sau cu Cinstitele Daruri (Discul şi Potirul), la rostirea Crezului, a rugăciunii Tatăl Nostru, la
invocarea Duhului Sfânt pentru prefacerea Euharistică, când se împărtăşesc credincioşii sau când se rosteşte rugăciunea de
final, ( rugăciunea Amvonului).

O altă situaŃie des întâlnită este plimbarea prin biserică
în orice moment al slujbei, chiar şi atuci când toŃi ar trebui să
fie foarte atenŃi şi cu gândul la cele sfinte. Am văzut de
nenumărate ori oameni care vin să sărute icoanele în timpul
celor mai importante momente ale Sfintei Liturghii, fără să
Ńină cont de cei ce stau în genunchi şi se roagă, fără să ia
seama la deranlul pe care-l provoacă. Asta mă face să cred că
acei oameni nu ştiu cum să se comporte.

Dacă la bisericile de sat, unde oamenii se cunosc bine
între ei, încă se mai păstrează ordine la sfârşitul slujbei, când
se împarte anafura, şi oamenii vin după reguli impuse de
secole de bunul simŃ – adică prima dată bărbaŃii în ordinea
descrescătoare a vârstei şi apoi femeile în aceaşi ordine- la
oraş nimeni nu mai Ńine cont de asta şi tot timpul există
persoane care se grăbesc. Cred ca ordinea normală ar fi aşa:
copii, bărbaŃii şi apoi femeile.

O problemă complicată o reprezintă prezenŃa copiilor mici şi foarte mici la slujbe. Ce poate fi mai frumos decât să vezi
o familie întreagă la biserică? Nu este uşor însă să Ńii un copil mic în biserică fără să se mişte, fără să facă gălăgie sau să se
agite. De aceea multi găsesc o scuză pentru a nu veni la biserică în zi de duminică sau de sărbătoare. Adevărul este că putem
veni cu copiii la biserică iar daca vedem că nu mai au stare, putem ieşi puŃin afară. Ideal ar fi ca bisericile noastre să aibe o
sală în care copiii să stea sub supraveghere specializată şi să se joace acolo şi să fie aduşi la împărtăşanie, aşa cum se
întâmplă la multe parohii româneşti din Occident. Astfel adulŃii pot participa la slujbă şi copiii învaŃă de mici mersul la
biserică, iar încetul cu încetul se adaptează la programul slujbei.

Atât deocamdată, dar subiectul îl voi mai relua şi-l voi dezvolta pentru că sunt multe alte aspecte ale comportamentului
nostru, ce necesită îndreptare.



ANUNłURI IMPORTANTE
Nu se fac nunŃi:

În toate zilele de post de peste an
În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul lor

În săptămâna lăsatului de carne (11- 17 martie 2013)
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie-4 mai 2013 )

În Săptămâna Luminată (5- 12 mai 2013)
În Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel (26 - 28 iunie 2013)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (31iulie-14 august)
În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)

De la Naşterea Domnului până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

( 1-2 februarie, 12-13 iunie,
22,23,24 iunie, 14-15 august, 7-8 septembrie, 14 septembrie)

În ziua Praznicelor Împărăteşti
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie 2013
În zilele de luni până vineri din Postul Mare
În Săptămâna Patimilor şi Săptămâna Luminată
De la Naşterea Domnului până la Botezul Domnului (25 decembrie - 6 ianuarie)

Nu se fac parastase

Posturile de peste anul 2013

Postul Sfintelor Paşti 2013 : 18 martie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti pe 5 mai 2013)
Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel 2013:  26 - 28 iunie 2013
Postul Adormirii Maicii Domnului: 31 iulie - 14 august
Postul Naşterii Domnului: 15 noiembrie-24 decembrie
Toate zilele de miercuri şi vineri de peste an, în afara celor notate cu HarŃi
Trei  zile exceptionale: Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

(29 august) şi ÎnălŃarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

IMPORTANT  !

Biserica noastră poate fi găsită şi pe internet, dacă accesaŃi
următoarea adresă:

www.biserica-petru-si-pavel.net
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