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GUSTĂRILE DE DUPĂ SFÂNTA LITURGHIE

MASA SOCIALĂ DE SÂMBĂTĂ

LITURGHIA DE MARŢI DIMINEAŢĂ

Printre cele mai importante obiective 
ale perioadei următoare se numără şi 
demararea lucrărilor de restaurare a picturii 
murale. Cei care doriţi să contribuiţi la 
acest obiectiv, pentru care nu există fonduri 
momentan, o puteţi face în orice zi, la 
pangar, primind în schimb chitanţă pentru 
donaţia dvs. Vă mulţumim!

Gustările de după Sfânta Liturghie sunt un 
frumos obicei care s-a păstrat de-a lungul 
timpului la biserica Sfântul Dumitru. În afară 
de bucuria de a petrece timp împreună, este 
și o ocazie pentru fiecare să sărbătorească 

anumite evenimente. Vă invităm, pe  oricare 
dintre dumneavoastră, să fiți cel care oferă 
gustările. Împreună cu doamnele care 
lucrează la pangar, puteți stabili o  dată până 
la sfârșitul anului. 

În continuare există o listă deschisă pentru cei 
care doresc să ofere masa socială de sâmbătă. 
Vă reamintim că masa de sâmbătă este 

dedicată persoanelor cu posibilități materiale 
reduse și este un prilej de a da pomana noastră 
pentru sufletele celor adormiți.

Vă aşteptăm în fiecare marţi dimineaţă, la ora 
6:00, să ne rugăm împreună în Dumnezeiasca 

Liturghie şi să ne împărtăşim ca fraţii din 
acelaşi Sfânt Potir.
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EDITORIAL

sfântul dumitru -  poºtã

NR. 3 (102)

D
e câte ori în an ne luăm câteva minute 
pentru a purta o convorbire cu o per-
soană pe care nu am auzit-o de mult? 

Poate un binefăcător, sau un coleg, sau o 
rudă îndepărtată, sau un dascăl? De prea 
puţine dăţi, probabil, comparativ cu ofer-
ta de minute nelimitate la abonamentele 
pentru care ne certăm cu anonimii ope-
ratori ai reţelelor de telefonie mobilă. 
Nu înseamnă că acele mii de minute nu 

le folosim. Le utilizăm, însă, atunci când 
avem nevoie de ceva, când slalomând 
printre numele agendei telefonice cău-
tăm „salvatorul”. Fie un mecanic auto care 
ne-a reparat în regim de urgenţă aripa 
stângă, fie medicul care ţi-a făcut o vizi-
tă la domiciliu în miezul nopţii, fie mătu-
şa din provincie pe care o rogi în fiecare 
decembrie să îţi trimită un pic de şorici 
din porcul crescut de ea cu grijă şi hra-
nă bio. Dovedim o memorie fantastică în 
aceste ultime cazuri, dar şubredă până la 
anulare în primele.

„Ce este omul că-ţi aminteşti de el, sau 
fiul omului că-l cercetezi pe el?” (Psalm 
VIII, 4). Aşa se întreabă David, exprimând 
desăvârşita ştiinţă a lui Dumnezeu, Cel ce 
cunoaşte respiraţia fiecărui suflet adus în 
existenţă de El. Se presupune că noi căutăm 
sau ar trebui să căutăm împroprierea aces-
tui mod de a trăi. Una din formele prin care 
se traduce iubirea este şi memoria extin-
să în care apar toate durerile, greutăţile, 
opţiunile şi dorinţele celor din jur. Atunci 
când amintirea lor se face doar în situaţi-
ile de nevoie proprie, nu vorbim de iubi-
re, ci de înţelegerea semenilor ca actori în 
lumea rolurilor sociale, pe care îi chemăm FO
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în reflectoarele vieţii noastre 
strict pentru scena, actul sau pie-

sa în care ne folosesc. Nu ştim dacă le pla-
ce şi nici nu ne interesează aspectul acesta. 
Important este să îşi joace rolul şi să fie 
prompţi când îi chemăm.

Oare modul în 
care îi privim pe 
semenii noştri nu 
este identic şi oglin-
ditor pentru felul în 
care ne raportăm la 
cele sfinte? Nu facem 
aşa atunci când avem 
nevoie de El? Nu îl 
chemăm pe Sfântul 
Pantelimon înain-
te de operaţie şi pe 
Sfântul Haralambie 
de când am auzit că 
Zika vizitează Rio de Janeiro tocmai când ne-
am antamat sejurul la Olimpiadă? Subiectul 
acestor rânduri a fost dat de proximitatea 
sărbătorii Sfântului Iuda Tadeul, Ocrotitorul 
celor care şi-au pierdut speranţa. La fel se 
întâmplă şi cu el. Mii, zeci de mii de oameni 
au venit şi s-au rugat la icoana sa, dar atât de 
puţini vin, an de an, în ziua prăznuirii lui, 19 
iunie! De ce se întâmplă aşa? Şi cum putem 
schimba asta?

Sfântul Simeon Noul Teolog afirmă că 
„fiecare din noi este adus la existenţă de 
către Dumnezeu ca o a doua lume mare în 
această lume mică şi văzută”. Ce destin 
înalt! Dar ca să împlinim vocaţia la care ne-a 
chemat Părintele nostru, ar trebui să facem 

ce face El. Amintirea, recunoştinţa, cuvân-
tul bun, gândul frumos. Şi, desigur, nu doar 
când avem nevoie, nu ca să linguşim, să 
influenţăm, să manipulăm. Ar putea fi, deci, 
o soluţie să ne apropiem de Dumnezeu prin 
oameni. Să începem prin a fi sensibili la cei 

de lângă noi, pentru a 
vedea peste tot mesa-
jele Tatălui Ceresc. 
Lumea ar fi mai colo-
rată şi nuanţele ei nu 
ar fi dictate doar de 
alb-negrul reuşite-
lor sau nereuşitelor 
noastre, ci ar fi un pas-
tel mereu înduioşător 
şi vesel, o convorbi-
re tandră şi profundă 
cu o Existenţă în faţa 
Căreia ne apropiem 

prea mult teoretic. „De Dumnezeu nu se 
poate apropia cineva cu o speculaţie teo-
retică, ci cu o inimă străpunsă de conşti-
inţa micimii şi a păcătoşeniei proprii“ (Pr. 
Dumitru Stăniloae).

Se pare că spre final am ajuns la câte-
va concluzii. Să ne propunem ca în fiecare 
săptămână, măcar, să dăm un telefon cui-
va de care nu ne mai leagă necesitatea, 
obligaţia ori calculul. Să ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să ne ierte păcatele cele multe 
şi să ne ajute să devenim cititori sensibili 
ai scrisorilor sale de dragoste lăsate în coti-
dian. Să îi mulţumim Sfântului Iuda Tadeul, 
cel ce sigur ne-a ajutat în multe situaţii în 
care am deznădăjduit.  FO
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NR. 3 (102) SINAXAR

L
a mai puţin de 50 de kilometri de 
Bucureşti, la Mănăstirea Căldăruşani, 
găsim moaştele Sfântului Grigorie 

Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, cinstit 
în calendarul ortodox la data de 22 iunie.

Viaţa lui este cu adevărat impresionantă. 
Este un exemplu de viaţă şi lucrare duhov-
nicească. Născut în Bucureşti în anul 1765, 
este susţinut de părinţi pentru a-şi valori-
fica inteligenţa ieşită din comun. Este cel 
mai bun elev din cei 75 din generaţia sa la 
Şcoala? Sfântul Sava, unde 
studiază limbile clasice, teo-
logie şi gramatică. Tot aici se 
împrieteneşte cu monahii 
Gherontie şi Dorotei, trimişi 
la studii de Sfântul Paisie 
Velicicovschi. După termina-
rea studiilor, pleacă împre-
ună cu aceştia la Mănăstirea 
Neamţ, unde îşi începe, ca 
ierodiacon, lucrarea de tra-
ducere în limba română a 
lucrărilor Sfinţilor Părinţi, 
fapt pentru care a rămas în istorie ca unul 
din cei care au ajutat la păstrarea ortodoxi-
ei pe pământul românesc. După o perioadă 
petrecută la Muntele Athos, se întoarce la 
Căldăruşani, unde continuă lucrarea de adu-
cere a Sfinţilor Părinţi mai aproape de popo-
rul român, fără a accepta vreo demnitate 

bisericească. Cum în anii 1820 situaţia în ţară 
era dificilă, atât din punct de vedere politic şi 
cultural, cât şi economic, domnitorul Grigore 
Ghica îl numeşte Mitropolit al Ungrovlahiei 
pe Grigorie ierodiaconul, fiind prima oară 
când mitropolitul nu este ales dintre epi-
scopii de Buzău sau Râmnic. Cât timp a fost 
mitropolitul Ţării Româneşti, s-a preocupat 
de progresul cultural şi duhovnicesc al celor 
pe care îi păstorea. A rânduit profesori iscu-
siţi, a ajutat elevi săraci, a înzestrat şcolile cu 

cărţi, dar a şi pus ordine în via-
ţa monahală prin instaurarea 
regulilor Sfinţilor Părinţi.

În 1828 izbucneşte un nou 
conflict ruso-turc, care îl obligă 
să ia calea exilului, de unde se 
străduieşte să îşi recapete sca-
unul mitropolitan. Îl recapă-
tă cu un an înainte de a trece 
la cele veşnice, pe 22 august 
1833.

Una din cele mai vii pove-
ţe pe care le-a transmis fiilor 

săi duhovniceşti a fost: «Cât avem vreme, 
să lucrăm cele bune. […] Să chemăm doctori 
iscusiţi şi care nu mint, pe Sfinţii Părinţi. Şi 
auzind sfaturile lor, să ne plecăm lor şi pri-
mind plasturii lor, să le punem la rănile noas-
tre. Mai ales că şi reţetele se dau în limba 
noastră şi în dar.» 

SFÂNTUL GRIGORIE DASCĂLUL, 
MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI

Anca RAICU
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D IMITRIOS«CERCETAÞI SCRIPTURILE»

D
acă ne place sau nu, suntem în mijlo-
cul unui război duhovnicesc între dia-
vol, care mereu dezbină, și Dumnezeu 

Cel „blând și smerit cu inima” (Matei XI, 29). 
Locul în care se dă 
această bătălie spi-
rituală este inima 
omului. E ca atunci 
când un terorist 
ISIS i-ar răpi unui 
om copilul, iar tatăl, 
pentru că-și iubește 
mult copilul, îi spune 
teroristului: „lasă, te 
rog, copilul și ia-mă 
pe mine”. E ceea ce 
a făcut Hristos când 
i-a spus diavolului: 
„lasă-l pe om și ia-Mă 
pe Mine în locul lui”. 
Odată cu Răstignirea, 
Dumnezeu a realizat 
un Nou Legământ cu 
oamenii. 

Amintim că par-
tenerii de alianță se sprijină unul pe altul. 
Dacă Hristos ne-a apărat de diavol și încă 
ne mai apără, așa cum arată și Psalmistul: 
„când s-au înmulţit durerile mele în ini-
ma mea, mângâierile Tale au veselit sufle-
tul meu” (Psalmi 93, 19) și nouă ni se cere 
să-L „apărăm” ori de câte ori apare o ispi-
tă prin care cochetăm cu diavolul și rupem 
acest Legământ.

Încercând o actualizare a Psaltirii, putem 
înlocui toți dușmanii psalmistului David cu 
gândurile întunecate sau ispititoare. De fie-
care dată când începe o luptă duhovniceas-
că, David se roagă, își pune încrederea în 
Dumnezeu spunând: „ochii mei sunt puru-

rea spre Domnul că 
El va scoate din laţ 
picioarele mele” 
(Psalmul XXIV, 16) 
și așteaptă în rugă-
ciune. Finalita tea 
nădejdii sale în 
Dumnezeu, chiar 
dacă nu-l elibe-
rează din tensi-
unea creată de 
gânduri, se mate-
rializează în răb-
dare. Prezența 
lui Dumnezeu, în 
urma rugăciunii, nu 
se vede întotdeau-
na prin pace sau 
bucu rie, ci mai ales 
prin răbdarea ispi-
telor. Rugăciunea 

aduce optimism duhovnicesc și râvnă pen-
tru a lupta cu gândurile. Peștele se naște, 
crește și mănâncă din apă sărată, iar când 
bucătarul îl desface, pentru a-l găti, con-
stată că peștele a fost înconjurat de apă 
sărată, dar sarea nu se găsește în interio-
rul său. Dumnezeu nu ne cere să-i curățim 
pe ceilalți, ci să nu lăsăm sarea păcatului să 
intre în interiorul nostru. 

PSALTIREA, 
MANUAL DE LUPTĂ 
DUHOVNICEASCĂ (I)

Daniel JORA
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D
e ce psihologii zilelor noastre sunt atât 
de ocupaţi? Cei mai mulţi oameni care 
le trec pragul se declară învinşi, incapa-

bili de a mai lupta pentru a-şi atinge scopu-
rile, fie ele bune sau rele. Ştiinţa numeşte 
această stare depresie, iar în literatura orto-
doxă este cunoscută ca deznădejde. Cauza 
principală este îndepărtarea noastră a tutu-
ror de adevăratul scop al vieţii, şi stabilirea 
unor ţinte efemere, ca adunarea de bogăţii 
materiale, şi dobândirea de titluri, funcţii şi 

onoruri, care să ne hrănească orgoliul. Chiar 
şi cei mai buni psihologi lucrează cu palia-
tive, reechilibrând oarecum psihicul celor 
aflaţi în depresie, chiar cu rezultate exce-
lente în cazul unora, dar temporare.

Logica existenţei şi scopul pentru care 
omul a fost creat ne arată că, deşi o vizită 
la psiholog poate fi de un real ajutor, vinde-
carea completă poate fi obţinută numai sub 
epitrahilul duhovnicilor, în faţa doctorului 
sufletelor şi trupurilor, Hristos, cel care ne 
oferă eternitatea, în care nimic nu este efe-
mer, nimic nu este în zadar.

Şi cei care sunt în căutarea scopului 
cel bun, dacă nu se cercetează în amănunt, 
deschizându-şi ochii minţii, se pot împie-
dica. Trebuie să crezi cu tărie în nemăsura-
ta milostivire a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan 
Scărarul spunea: ”Când nădejdea dispare, 
iubirea piere”. Nu întâmplător, în timp ce 

Iuda Iscarioteanul s-a 
spânzurat, Petru care 
s-a ridicat prin nădej-
de a fost întrebat de 
Hristos, care cunoaşte 
sufletul fiecăruia, dacă 
Îl iubeşte, înainte de 
a-l repune în treapta 
apostolilor. 

Să luăm exemplul 
lui Petru, învăţând să 
iubim pentru a depăşi 
obstacolele întâmpina-
te pe drumul mântuirii, 
pentru că iubirea învin-
ge tot. 

DEZNĂDEJDEA, 
O BOALĂ A 
SUFLETULUI
Emanuel TUDOR
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D IMITRIOSSÃ NE CINSTIM OCROTITORII

S
fântul Apostol Iuda Tadeul este unul 
dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului. 
Provine din seminţia lui David. A predi-

cat Evanghelia în Idumeea, Samaria, Iudeea, 
Siria, Mesopotamia și Libia. 
Conform tradiției, era fiul 
lui Cleopa și al Mariei, 
verișoara Maicii Domnului. 
El a scris o epistolă către 
iudeii care s-au convertit la 
creștinism. A suferit moarte 
martirică în anul 65. Trupul 
său martirizat a fost depus 
în Biserica Sfântul Petru din 
Vatican, în capela Sfântul 
Iosif, aflată în stânga alta-
rului Confesiunii. Este sfân-
tul care îi ajută pe cei fără 
speranță și deznădăjduiți, 
fiind supra numit și „sfântul 
cauzelor imposibile”. Este 
patronul cauzelor greu de înfăptuit, dar nu 
cu neputinţă în faţa Bunului Dumnezeu.

O minune petrecută în anul 1952, când 
Sfântul Iuda a vindecat o fetiță (Ecaterina 

Hanganu) de 3 ani intrată în comă la un spi-
tal din Iași. Când nu mai era nici o scăpare și 
starea ei se agravase, mama fetiței a rostit 
o rugăciune către un sfânt pe care nu-l știa, 
găsită într-o carte de rugăciuni aflată în spi-
tal. A doua zi a venit medicul: fetița ieșise din 
comă, febra şi paralizia cedaseră şi el, uluit, a 
confirmat vindecarea. Acel sfânt era Sfântul 
Iuda Tadeul. (A se vedea mai pe larg în volu-
mul Sfântul apostol şi martir Iuda Tadeu - 
sfântul cauzelor pierdute şi fără speranţă, 
de Dr. Ecaterina Hanganu, Editura „Galaxia 
Gutenberg”, anul 2014. Ea este fetița care a 
fost salvată de Sfântul Iuda Tadeul.)

Sfântul apostol şi martir Iuda Tadeul 
este sfântul cauzelor 
pierdute şi fără spe-
ranţă, înfăptuitorul 
unor multiple miracole 
atât legendare (vinde-
carea regelui Abgar 
al Edessei), cât şi 
actuale (cel mai per-
formant spital de 
pediatrie la ora actua-
lă este „St. Jude 
Research Hospital” din 
Memphis, Tennessee, 
Sta tele Unite ale Ame-
ricii, corporaţie medi-
cală non-profit, scutită 
de taxe şi impozite, 

unde sunt trataţi copii cu cancer şi alte boli 
grave, indiferent de rasă, religie şi stare 
materială, indiferent dacă pot sau nu plăti 
spitalizarea. „Nici un copil nu trebuie să 

SFÂNTUL
IUDA TADEUL
Diac. Bogdan BĂDIŢĂ

FO
TO

: d
ox

ol
og

ia
.ro



9sfântul dumitru -  poºtã

NR. 3 (102) SÃ NE CINSTIM OCROTITORII

S
e spune că sfântul Iuda păzește câmpul 
împotriva grindinei și animalele împo-
triva fulgerelor. Din tradiție aflăm că 

un om a săpat pământul în ziua sfântului. 
Vecinul său în schimb, nu a lucrat în acea zi. 
După câteva zile a venit o ploaie cu grindină 
și a distrus tot locul celui dintâi, dar a lăsat 
neatins porumbul săteanului care cinsti-
se ziua sfântului. O altă istorioară vorbește 
despre un om care lucre la o casă și spre 
seară a venit o furtună mare care i-a dis-
trus acoperișul, aruncându-l peste râu.

S
e spune că Sfântul Iuda dă celor răi 
boala ce în popor este cunoscută sub 
denumirea de „vărsat de vânt”. Dacă 

îl cinstim poate vom fi scăpați de această 
boală.

D
acă sapi în ziua sfântului se spune că 
se va surpa locul unde s-a săpat.
În părțile nordice este serbat și cinstit 

ca fiind ocrotitorul păstorilor și al turmelor 
lor ca să nu fie atacați de fiarele sălbatice și 
să fie feriți de furtuni năpraznice.

OBICEIURI ªI TRADIÞII

moară în zorii vieţii” spunea Danny Thomas, 
fondatorul acestui spital (1962). Este darul 
pe care el l-a făcut sfântului Tadeu, după ce, 
dintr-un biet actor muritor de foame, a ajuns 
celebru - cu retribuţie adecvată, în urma 
rugăciunilor la Sfântul nostru. 

În 1996, dr. Peter C. Daugherty, de la 
Departamentul de Imunologie al spitalului, 
a primit Premiul Nobel, împreună cu Rolf M. 
Znkernagel, pentru descoperirea mecanis-
mului de apărare antivirală a organismului) 
(ibidem).

Sfântul Iuda Tadeul este cel la care apelăm când suntem disperați și nu mai găsim nici o 
soluție în rezolvarea problemei. El găsește mereu soluția pe care noi nu o găsim. Deși este o 
prezență discretă la noi în biserică prin sfânta sa icoană, Sfântul Iuda ne ajută mereu, și ală-
turi de sfinții noștri ocrotitori, ne va ajuta ori de câte ori mergem și ne rugăm la icoana sa. 
Important este să credem cu tărie în ajutorul său și prin mijlocirile lui Dumnezeu ne va ierta și 
ne va ajuta indiferent de gravitatea problemei. 
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CREDINÞE, TRADIÞII, CUTUME

Î
n calendarul popular, ziua de 24 iunie este 
cunoscută sub denumirea de Sânziene 
sau Drăgaica. Deşi sunt asociate sărbătorii 

creştine a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, 
Sânzienele îşi au originea într-un străvechi 
cult solar. Sărbătoarea se mai numeşte în 
unele locuri şi "Cap de vară", iar în sudul 
României, şi Drăgaica. Legate de aceas-
tă zi, există diverse obiceiuri, dar cele mai 

importante sunt cele dedicate dragostei. În 
unele sate, oamenii umblă cu făcliile aprinse, 
înconjurând casa, ogoarele şi grajdurile. Spre 
dimineaţă, flăcăii umblă prin sat aruncând 
cununiţe de sânziene pe la casele unde stau 
fetele de măritat. 

Se spune că, în noaptea de Sânziene 
(23 spre 24 iunie), se deschid porţile ceru-
lui şi lumea de dincolo vine în contact cu 
lumea pământeană. Florile culese în ziua de 
Sânziene, prinse în coroniţe sau legate în for-
mă de cruce, erau duse la biserică pentru a 
fi sfinţite şi erau păstrate, apoi, pentru trata-
rea bolilor sau alungarea tuturor relelor. Tot 
în noaptea dinaintea sărbătorii, fetele obiş-
nuiau să pună sub pernă flori de sânziene, în 
speranţa că astfel îşi vor visa ursitul. Femeile 
căsătorite aveau alte griji, astfel că îşi înfă-
şurau cu sânziene mijlocul, pentru a nu avea 
dureri la muncile câmpului. Atât fetele, cât şi 

femeile, fără deosebire, îşi puneau în 
păr sau în sân floarea, pentru a atra-
ge atenţia asupra frumuseţii lor. În 
preajma Sânzienelor abundă practi-
cile privind căutarea alesului în vede-
rea căsătoriei. Astfel, fetele aveau 
obiceiul să arunce o cunună de sân-
ziene pe acoperişul casei. Dacă aceas-
ta rămânea pe acoperiş, fata urma să 
se mărite chiar în acel an, în timp ce, 
dacă ajungea pe jos, fata o mai arunca 
până rămânea prinsă pentru a şti câţi 
ani mai are de aşteptat. În dimineaţa 
zilei de 24 iunie, a Sânzienelor, multe 
fete obişnuiau să se scalde în rouă din 
zone neumblate.  

24 IUNIE - 
SÂNZIENELE 
SAU DRĂGAICA
Anton DORNEANU
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NR. 3 (102)nr .3 (102) POEZIE CREªTINÃ

D
e câte ori priveam în zare
Simţeam de mic aşa un dor
Ca să colind pământ şi mare, 

Să fiu departe călător.

V
edeam în zarea depărtată 
Un cer de-a pururea senin,
O lume nouă mai curată,

O viaţă fără de suspin.

S
-a dus degrab copilăria,
Ca visul cel înşelător
Şi după dânsa, bucuria,

S-a dus ca pasărea în zbor.

Î
n lumea asta zbuciumată
Am căutat limanul sfânt,
Pe care l-am visat odată,

Da nu se afla pe pământ.

SPRE ALTE ŢĂRMURI  
de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ 
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A
celeaşi valuri sunt pe mare,
Aceeaşi viaţă de dureri,
Aceleaşi băuturi amare

Aflăm şi astăzi, ca şi ieri.

U
n singur ţărm acum rămâne
Străin de valul cel lumesc:
Ierusalimul cel din ceruri, 

În calea lui să mă grăbesc!

L
a el nu este nici durere,
Nici întristare, nici suspin,
Acolo nu-i apus de soare 

Şi cerul veşnic e senin.

(Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul. 
Hrană duhovnicească. Bucureşti: 
Editura „Lumină din Lumină”, 2006, 
p. 47.)



12 buletin informativ al parohiei

D IMITRIOSPAGINA COPIILOR

V
acanța de vară se apropie cu pași grăbiți. 
Este perioada îndrăgită atât de copii, 
care „scapă” pentru o perioadă mai lun-

gă de corvoada temelor, cât și de noi, părinții, 
care visăm deja la plajă sau la traseele mon-
tane programate. 

Pentru a face acest timp prețios, trebu-
ie să ne gândim înainte cum putem valorifi-
ca fiecare moment. 
Așadar, ne-am pla-
nificat o vacanță 
la malul mării? Ei 
bine, aici le putem 
stârni curiozitatea 
cu informații des-
pre lumea acvatică 
sau putem renunța 
la câteva ore de 
plajă pentru a vizita un Acvariu sau a vedea 
un spectacol cu delfini. Pentru dezvolta-
rea lor morală le vorbim despre cum putem 
proteja mediul înconjurător sau despre cum 
a creat Dumnezeu mările și oceanele. Sau 
putem fi chiar noi creatori de orașe, castele 
în nisip.

În traseele montane, pe lângă aerul curat 
cu care se umplu plămânii copiilor, le putem 

umple și noi inima cu bucuria și prețuirea pe 
care trebuie să o aibă atunci când văd o floa-
re sau când simt mirosul ierbii. Mulți copii au 
uitat, sau mai bine spus nu au fost învățați 
să se bucure cu adevărat de lucruri netrecă-
toare (cântecul păsărilor, mângâierea razelor 
soarelui, susurul apei).

Perioada caniculară a vacanței, ce ne 
îndeamnă mai 
curând a petre-
ce timp în interi-
or (casă, hotel) nu 
trebuie văzută ca 
un timp „mort”, lip-
sit de activitate. 
Dimpotrivă, este 
un moment propi-
ce lecturii pentru 

cei care au învățat să citească sau exersării 
motricității fine și a imaginației (prin desene, 
picturi, colorări) pentru copiii cu vârste mai 
mici. O carte ce o pot recomanda cu căldu-
ră copiilor de 9-12 ani, ca lectură de vacanță, 
este Pollyanna. Taina mulţumirii - Eleanor H. 
Porter. Pentru adolescenți recomandarea ar 
fi Al doisprezecelea înger – Og Mandino, o car-
te despre refuzul înfrângerii. 

VACANŢĂ CU 
FOLOS
Oana GOJGAR
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NR. 3 (102) MLÃDIÞELE LUI HRISTOS

«Î ndrăzniți, Eu am biruit lumea!» (Ioan 
XVI, 33), ne îndeamnă Mântuitorul 
Hristos. Nădejdea izvorăște din 

credință și din dragoste, existând o relație 
direct proporțională între ele. Creștinul este 
cel care trebuie să își însușească aceste 
virtuți teologice. Din păcate, observăm cum 
societatea în care trăim inoculează individu-
lui false principii. Astfel, preocuparea pentru 
cele duhovnicești este absentă, de cele mai 
multe ori, din viața noastră. Fără reale mode-
le de urmat, tinerii sunt cei care suferă foar-
te mult. 

Marcați fiind de perioada adolescenței, 
abia familiarizați cu schimbările petrecu-
te, tinerii care nu beneficiază de îndruma-
rea unor părinți creștini, de sfaturile pline 
de dragoste ale unui duhovnic, vor fi atrași 
de plăcerile distrugătoare care îi înconjoa-
ră. Influențați de incertitudinea ce pune sta-
pânire pe ei, de răutățile celor din jur, de 
anturajul neprielnic din care fac parte, de 
nestatornicia lumii, aceștia vor aluneca în 
ispitele vieții. Neavând educație religioasă 
nu vor putea să se ridice, nu vor avea în ce 
să creadă și astfel totul li se va părea inutil. 

Tocmai în aceste momente de cumpănă, 

tinerii trebuie să alerge la Tatăl Nostru, 
exprimându-și dorința de a părăsi starea în 
care se află. Făcând un pas către Dumnezeu 
vor fi copleșiți de dragoste, bunăta-
te, înțelegere, dar mai ales de speranță. 
„Nădejdea în Dumnezeu pe toate le pre-
schimbă”, afirma Sfântul Ioan Gură de Aur, 
deci tinerii vor privi cu încredere drumul pe 
care urmează să îl parcurgă. Odată dobândită 
starea de nădejde, este necesar ca aceștia să 
încerce să se mențină în ea prin intermediul 
rugăciunii, meditației, faptelor bune, a iubirii 
față de Hristos și de semeni, dar mai ales prin 
deasa mărturisire de păcate și împărtășirea 
cu Sfânta Euharistie. Chiar dacă deznădejdea 
apare din nou, tinerii, care au acum mai mul-
tă dragoste și credință, vor putea privi orice 
cădere precum o cale de ridicare. 

NĂDEJDEA ŞI 
DEZNĂDEJDEA 
LA TINERI
Oana STAVĂR
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D IMITRIOSCREªTINISMUL ÎN LUME

C instirea Sfântului Apos-
tol Iuda Tadeu este 
larg răspândită pe glob 

atât la catolici cât şi la orto-
docşi. Cinstirea sfântului a 
luat amploare mai cu seamă 
începând cu anii 1800 în 
Italia, Spania, America de 
Sud, apoi America Centrală. În 
Statele Unite, Departamentul 
Poliţiei din Chicago îl are ca 
patron pe Sfântul Iuda Tadeu; 
de asemenea, există un spi-
tal cu numele sfântului - 
Spitalul de Pediatrie Sf. Iuda 
din Tennessee. Acesta este 
cunoscut în lume ca sfântul 
care ajută oamenii în si tu-
aţiile disperate ale vieţii. 
(catholic.org) 

«s amuraiul lui Hristos» 
este titlul unei noi 
apariții în rândul 

cărților japoneze. Autorul 
Jonatahn Clement descrie 
perioada anilor 1600 în 
care a apărut creștinismul 
în Japonia, dar mai ales per-
secuțiile primilor crești-
ni japonezi. Printre actele 
de cruzime la adresa celor 
care Îl mărturiseau pe 
Hristos se numără rănirea 
cu fiare încinse, fierbierea în 
cazane cu apă, crucificarea. 
(japantimes.co.jp)

P e teritoriile Africii de 
Vest în statul Gabon 
religia ortodoxă a fost 

recunoscută în mod oficial 
de oficialităţile de stat in 
februarie 2016. Episcopul 
Panteleimon a primit ves-
tea în cursul unei întalniri cu 
Ministrul Afacerilor Externe, 
Francofonie şi Integrare 
Regională. Episcopul are în 
proiect construirea unei bise-
rici ortodoxe în Libreville, 
capitala statului gabonez 
(pravoslavie.ru)

În data de 24 mai 2016, 
Biserica Ortodoxă „Schim-
barea la Faţă” din Kiev 

aparţinând Patriarhiei 
Moscovei a fost incendiată 

de un grup de oameni încă 
neindentificaţi. Au fost 
afectați pereții, însă clădi-
rea a rezistat incendiului. 
(interfax-religion.com)

Evgheny Rodionov este 
numele unui tânăr rus 
care a fost ucis prin 

tăierea capului, pe data de 
23.05.1996, de către rebe-
lii terorişti din Cecenia pe 
motiv că nu îşi arunca cru-
cea pe care o purta la gât 
(nu se leapădă de credinţă). 
Acesta este considerat un 
adevărat martir şi are un cult 
popular destul de răspân-
dit în Rusia şi nu numai.  
(johnsanidopoulos.com) 

VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME
Pagină realizată de Ilie DORIN
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Printre cele mai importante obiective 
ale perioadei următoare se numără şi 
demararea lucrărilor de restaurare a picturii 
murale. Cei care doriţi să contribuiţi la 
acest obiectiv, pentru care nu există fonduri 
momentan, o puteţi face în orice zi, la 
pangar, primind în schimb chitanţă pentru 
donaţia dvs. Vă mulţumim!

Gustările de după Sfânta Liturghie sunt un 
frumos obicei care s-a păstrat de-a lungul 
timpului la biserica Sfântul Dumitru. În afară 
de bucuria de a petrece timp împreună, este 
și o ocazie pentru fiecare să sărbătorească 

anumite evenimente. Vă invităm, pe  oricare 
dintre dumneavoastră, să fiți cel care oferă 
gustările. Împreună cu doamnele care 
lucrează la pangar, puteți stabili o  dată până 
la sfârșitul anului. 

În continuare există o listă deschisă pentru cei 
care doresc să ofere masa socială de sâmbătă. 
Vă reamintim că masa de sâmbătă este 

dedicată persoanelor cu posibilități materiale 
reduse și este un prilej de a da pomana noastră 
pentru sufletele celor adormiți.

Vă aşteptăm în fiecare marţi dimineaţă, la ora 
6:00, să ne rugăm împreună în Dumnezeiasca 

Liturghie şi să ne împărtăşim ca fraţii din 
acelaşi Sfânt Potir.
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