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ANUL IV, NR. 13 (112) EDITORIAL

S
puneam într-o predică recentă că pre-
zenţa numelor din aria semantică a ter-
menilor „diavol”, „demon”, „iad” etc. 

în viaţa noastră a ajuns să fie o obişnuin-
ţă. Nimeni nu mai tresare când comandă o 
pizza Diavolo, când merge într-un pub sau 
restaurant cu numele necuratului, când bea 
vreun energizant sau 
vreo tărie menite să te 
înflăcăreze sau când 
se declară suporter al 
lui Manchester United, 
în varianta odiosului 
supranume.  

Poate o să vi se pară 
copilărească abordarea, 
însă nu cumva am rela-
tivizat, până la desfiinţa-
re, chestiunea prezenţei 
active a celui rău şi luăm 
totul prea în joacă? Ce 
poate fi rău că mănânci 
sau bei ceva cu nume-
le spurcatului? Totuşi, invocarea înseam-
nă dăruire către ceva sau, mai ales, cineva. 
Amintesc o întâmplare din viaţa Sfântului 
Irodion de la Mănăstirea Lainici, prăznuit în 
fiecare an, pe 2 mai. Cuviosul Arhimandrit 
Irodion Ionescu, stareţ al mănăstirii sus- 
pomenite, din judeţul Gorj, a fost duhovni-
cul Sfântului Calinic de la Cernica. Odată, o 
femeie i-a adus părintelui, după obicei, un 

vas cu lapte, de la capra ei. 
Iar Cuviosul Părinte Irodion i-a răspuns:
– Nu primesc laptele, că nu este de la 

capra ta!
– Ba nu, părinte – a zis femeia -, de la 

capra mea este.
– Dar n-ai dat-o ieri diavolului? Cum să 

primesc, că nu mai este 
capra ta!

Deci, vădită fiind 
femeia, şi-a mărturisit 
păcatul şi, luând binecu-
vântare, din ziua aceea 
nu a mai drăcuit.

Cât de departe sunt 
situaţiile vieţii noas-
tre? Din moment ce intri 
într-un local cu nume 
demonic, cum poate fi 
mâncarea de acolo bine-
cuvântată? Dacă îţi pui 
coarne şi te închini să 
dea gol Rooney, dacă 

îţi alegi 666 la numărul de înmatriculare şi 
faci alte acte „nevinovate”, să nu existe oare 
repercusiuni?  

Şi din aceste motive, dar şi pentru că 
se apropie cea mai importantă sărbătoa-
re a Sfinţilor Îngeri, am dedicat acest număr 
puterilor netrupeşti slujitoare lui Dumnezeu. 
Sperăm ca Domnul Savaot să ne ocrotească 
pe toţi şi să ne dăruiască aripi de bucurie! 

LÂNGĂ ÎNGERI
Pr. Paroh Dr. Mihai Gojgar

Arhanghelul 
Rafael
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ANUL IV, NR. 13 (112)PRAZNIC MINUNAT

C
e înseamnă hramul în viața unei paro-
hii? Orice lăcaş de cult ortodox, din 
momentul târnosirii (sfințirii), este închi-

nat unui praznic împărătesc, unei sărbători a 
Maicii Domnului sau unui sfânt. Astfel, se mai 
numește „hram” (provine din limba slavonă 
și înseamnă „casă”), pentru că respective-
le biserici sunt așezate sub patronajul unor 
sfinți . De aici vine și expresia din popor: 
„am văzut ce hram poartă”, adică ce fel de 
om (persoană) este. Hramul este moment de 
maximă bucurie pentru comunitatea noastră, 
pentru că Sfântul Dimitrie ne adună laolaltă, 
ca oarecând apostolii, care au ajuns pe nori la 
Adormirea Maicii Domnului, fiind împrăștiați 

cu propovăduirea prin toate marginile lumii, 
pentru a cinsti, după putințele noastre fap-
tele, virtuțile și minunile lui, pe care ni le-a 
împărtășit pentru a ne apropia și mai mult de 
Dumnezeu. 

După predica tematică a Părintelui 
Mihai, care a prezentat virtuțile Sfântului 
Dimitrie pentru a conștientiza mai bine 
importanța hramului istoric al bisericii 
noastre, am purtat o scurtă conversație cu 
o pelerină, care, deși este din altă parohie, 
a ales să-l cinstească pe Sfântul Dimitrie la 
biserica noastră. Ulterior, meditând asupra 
subiectului discutat, mi-am pus următoarea 
întrebare: dacă ar fi astăzi prăznuit Sfântul 

Spiridon, m-aș duce la 
Biserica Sfântului Spiridon, 
doar pentru că este hram, 
sau aș fi prezent tot la bise-
rica de care aparțin? 

În primele veacuri 
creștine, când era hramul 
unei biserici, se adunau 
toate comunitățile dimpre-
jur și făceau slujba în cin-
stea sfântului respectiv, nu 
migrau câteva persoane 

„PELERIN” LA HRAMUL 
SFÂNTULUI MUCENIC 

DIMITRIE
Andrei JORA
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haihui . Aceasta se întâmpla, deoarece 
creștinul avea imprimat în adâncul sufletu-
lui fiorul apartenenței la o anumită biserică. 
În consecință, după părerea mea, partici-
parea la hramul unei alte biserici este mai 
eficientă doar cu comunitatea într-un mod 
organizat, și nu individual.

Beneficiile apartenenței la o biserică 
sunt multiple. Sfântul Ioan Scărarul spunea 
la un moment dat: calul când aleargă singur, 
crede că e cel mai bun, dar pus în herghe-
lia lui, își cunoaște 
neputința lui. 
Așadar, sufletul care 
se nevoiește alături 
de o familie (comu-
nitate) are mai mul-
te posibilități de 
a-și vedea proprii-
le slăbiciuni, pentru 
că aproapele este 
oglinda în care se 
reflectă fiecare. Mi-ar putea replica cineva: 
dar ce?! dacă frecventez mereu alte bise-
rici, nu tot Dumnezeu este și acolo? Într-
adevăr, ca să te întâlnești cu Dumnezeu, nu 
ai nevoie decât să fii sincer și să-ți deschizi 
inima, și nu de o biserică anume, pentru 
că și Mântuitorul Hristos a spus: „adevăra-
ţii închinători se vor închina Tatălui în duh 
şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători 
îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I 
se închină trebuie să i se închine în duh şi 
în adevăr” (Ioan 4, 23-24), dar  participa-
rea regulată la slujbele aceleiași biserici 
formează o persoană într-un mod comuni-
tar, repercusiunile pozitive, deslușindu-se 

abia după o perioadă de timp, și nu pe loc. 
Biserica a constituit, mereu, un spital care 
vindecă sufletul și trupul. Când o persoană 
merge la același doctor, implicit la același 
spital, după o cercetare amănunțită în pre-
alabil, are mai multe șanse să găsească vin-
decarea, pentru că se consolidează factorul 
cunoașterii în relația pacient-doctor. Un 
doctor poate preveni apariția unori boli doar 
pentru faptul că recunoaște simptomele la 
care este predispus pacientul său. În sens 

contrar, de-ar fi și 
cel mai priceput în 
domeniul său, tot are 
niște scăpări, deoa-
rece pacientul nu 
dispune de timpul 
necesar pentru a face 
cunoscută boala sa în 
toată plenitudinea ei. 

Într-o lume tot mai 
individualistă, omul 

resimte tot mai mult nevoia de a comunica, 
de a cunoaște și de a se deschide către cele-
lalte persoane. Biserica este cadrul propice 
de a facilita relațiile interpersonale atât cu 
Dumnezeu, cât și cu aproapele. Când cine-
va merge la aceeași biserică, după slujbă 
are cu cine schimba două cuvinte, găsește 
mereu pe cineva căruia să-i împărtășească 
o bucurie anume sau de la care să găseas-
că o consolare pentru tristețea care toc-
mai l-a cuprins. Cu timpul, se împrietenște 
cu ceilalți și formează împreună o familie, 
care reprezintă o anumită biserică. Despre 
apartenența la biserică și cum poate fi ea 
cultivată, în numerele următoare. 

Parastas pentru ctitorii 
şi binefăcătorii bisericii
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T
extele scripturistice includ prezența și 
lucrarea îngerească atât ca vestitori ai 
voii lui Dumnezeu (anunțarea nașterii 

Sfântului Ioan Botezătorul preotului Zaharia, 
a nașterii Mântuitorului Fecioarei Maria), cât 
și ca grabnic ajutători 
(salvarea lui Daniel în 
groapa leilor, elibera-
rea din închisoare a 
lui Petru). „Că înge-
rilor Săi va porun-
ci pentru tine ca să 
te păzească în toa-
te căile tale” (Ps. 90, 
11), scrie Psalmistul 
David. Pentru a întă-
ri cele spuse, redăm 
câteva întâmplări care subliniază rolul înge-
rilor în viața noastră.

În drumul către Mănăstirea Lavrei, un 
monah din Sfântul Munte a fost nevoit să se 
oprească, întrucât începuse să ningă abun-
dent, cărarea acoperindu-se cu zăpadă. 
Aflându-se în pericol, a început să se roa-
ge Maicii Domnului și Mântuitorului Iisus 
Hristos. După câteva minute, un copil îi cere 
binecuvântarea, oferindu-se să îl ajute să-i 

arate calea ce duce spre mănăstire. După 
ce l-a condus până la un punct, arătându-i și 
drumul ce mai avea de parcurs, părintele și-a 
dat seama că nu fusese un copil, ci un înger: 
„Cum de s-a găsit acest copil aici, în zăpadă? 
s-a întrebat el. Se întoarce dar nu vede nimic. 
Băieţelul dispăruse. Urme de paşi nu existau 
pe zăpadă. A fost îngerul Domnului”.

Înainte de a pleca în călătorie ne rugăm 
Mântuitorului să ne trimită pe îngerul păzi-
tor pentru a fi povățuitorul și ocrotitorul 
nostru. Prezența angelică o întâlnim și în 
călătoria Arhimandritului Tihon Șevkunov 
de la Mănăstirea Pecerska la Moscova. Pe 

drum, deodată i-a 
apărut un gând că va 
fi în pericol. Cu toate 
că mașina nu dădea 
semnale de alar-
mă, iar tovarășul de 
drum îl asigurase că 
totul este în regulă, 
Părintele Tihon era 
din ce în ce mai îngri-
jorat. Întrucât starea 
de neliniște sporea, a 

insistat să se oprească. De îndată ce a oprit 
mașina, din motor au izbucnit flăcări. Pentru 
tovarășul său de drum fusese o lecție de 
dogmatică despre rolul îngerului păzitor. 

Așadar, să ne rugăm Îngerului păzitor să 
ne acopere și să ne păzească de „toată ispi-
ta celui potrivnic”, întrucât nu doar din pri-
mejdii ne salvează, ci ne scapă și de ispite, 
precum Părintele Arsenie Papacioc a fost eli-
berat de o mare ispită în pustie. FO
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ÎNGERII NE 
IZBĂVESC  
DIN PRIMEJDII
Monica DAMIAN
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N
u de puține ori în viață, avem tot felul 
de necazuri și supărări. Și cei care se 
roagă constant, merg la Sfânta Liturghie 

și se spovedesc, au mari ispite de la diavoli. 
Cel rău dorește și seamănă vrajbă și răutate. 
Unde diavolul vede că este bine  și că în fami-
lie este rugăciune, începe războiul nevăzut cu 
ispite de tot felul și aplică toate planurile sale 
demonice pentu a te abate de la calea sfântă 
către Mântuitorul Hristos. Și așa încep neca-
zurile! Însă, omul credincios, la necaz, se roa-
gă Domnului, Maicii Sale și sfinților. Și când 
ajungem în astfel de momente, vă îndemn 
să vă rugați și Sfântului Înger păzitor. El ne 
ocrotește nu numai în timpul vieții, dar mai 
ales când sufletul trece la cele veșnice. Atunci 
Sfinții Îngeri ocrotesc sufletele până la jude-
cata particulară și nu lasă demonii să vatăme 
sufletul. Dar în necazurile vieții, atunci când 
simțim că nu mai avem nicio speranță, trebu-
ie să ne rugăm și îngerului păzitor, singurul 
nostru apărător la Judecată. 

Vorbind despre chinurile pustiei, 
Părintele Arsenie Papacioc amintește într-
un interviu că era, odată, într-o mare ispi-
tă și a zis: „Dacă mă rog la Sfântul Gheorghe, 
Sfântul Gheorghe cine știe pe unde o fi? Îl 
roagă alții! Tot eu am zis: Ia să mă rog la înge-
rul păzitor, care este cu mine de la botez! Și 
am trecut imediat la rugăciune: Sfinte îngere 
păzitor! Vă rog să mă credeți! Atât de imediat, 

de observat, de total 
m-a eliberat ispita! 
Îngerul păzitor! Și de 
atunci, am rămas cu 
mare evlavie la înge-
rul păzitor!” Astfel a 
trecut părintele de 
ispită. Sfântul Ioan 
Gură de Aur spu-
ne despre îngeri că 
„sunt ființele cele mai înțelepte și pure, care 
posedă o mare cunoaștere”. Acesta este un 
motiv în plus, pentru noi, a ne ruga îngeri-
lor să ne lumineze în viață. „Căci ce înseamnă 
heruvim? Cunoaștere îmbelșugată. Dar sera-
fim? Gură de foc.” (A se vedea pe larg comen-
tariul sfântului la versetul de la Efeseni 1,21).

În rânduiala canonului pe care fiecare 
creștin trebuie să îl respecte – deși în lumea 
aceasta secularizată nu mai există în zi un 
moment dedicat rugăciunii sau canonului de 
rugăciune – este menționată necesitatea citi-
rii zilnice a canonului către îngerul păzitor. 
Este foarte frumos și liniștitor! Nu ezitaţi a-l 
citi! Se găseşte în orice carte de rugăciune. El 
ne aduce multă alinare și liniște în suflet, aju-
tându-ne să simțim mai mult prezența îngeru-
lui ocrotitor în viața noastră. Noi înşine putem 
deveni îngeri păzitori, ai celor aflaţi în nevoi şi 
suferinţe de tot felul. Şi astfel, pacea şi iubi-
rea va dăinui prin îngeri, între oameni! 

SFÂNTUL NOSTRU  
ÎNGER PĂZITOR

Diac. drd. Bogdan BĂDIŢĂ
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„Sfinții sunt premianții Bisericii creștine și cei care 
alcătuiesc elita Bisericii.” (IPS Bartolomeu Anania)

P
laja de detalii a scrierilor teologice nu 
poate fi cuprinsă și înțeleasă,  decât 
în măsura în care cititorul își deschi-

de mintea și sufletul pentru a percepe 
prin rugăciune taine-
le dumnezeiești ale 
creației. Omul contem-
poran, în permanență, 
caută răspunsuri la 
întrebări care se dove-
desc a fi, într-o mai 
mică sau mai mare 
măsură, o psiholo-
gie laicizată. Dorește, 
în mod văzut și palpa-
bil, să înțeleagă taine-
le existenței sale pe 
de o parte, iar pe de 
altă parte își propu-
ne să depășească limi-
ta creatului ; consideră 
că este absolut necesar 
ca el să găsească răspunsuri la întrebări care 
depășesc puterea sa de cunună a creației.

În altă ordine de idei, o întrebare sensibi-
lă și profundă pe care societatea o adresează 
creștinilor este următoarea: Cine sunt Sfinții 
Îngeri? Am putea trasa o serie de răspunsuri 

care mai de care mai alambicate, unele mai 
puțin profunde în înțeles dogmatic, altele 
mult mai practice, izvorâte din experiența 
rugăciunii ș.a.m.d. Cu siguranță nimeni din-
tre noi nu va putea susține o definiție unică 
care să exprime ce anume reprezintă Sfinții 
Îngeri sau cine sunt ei. 

Gândirea și discur-
surile teologice sunt 
menite să predispună 
la preamărire pentru a 
exprima contemplaţia. 
Atât lumea văzu-
tă, cât și cea nevă-
zută nu ar fi putut 
exista dacă Dumnezeu 
nu ar fi ceea ce este. 
Dacă „Teologia”, în sen-
sul propriu, în care ea 
este înţeleasă de Sfinții 
Părinţi, rămâne deseori 
ascunsă pentru noi cei 
de astăzi, creştinismul 
îl eliberează pe omul 
laicizat de multe dintre 

limitările sale. Astfel, îi oferă acestuia răspun-
suri care să acopere și să hrănească dorința sa 
de cunoaștere. Teologul rus Vladimir Losskz 
afirma în cartea sa, Introducere în teologia 
ortodoxă, „Pentru prima dată este exprimată 
în Biblie, în Cartea a doua a Macabeilor (7, 28), 

CINE SUNT SFINȚII ÎNGERI ?
Drd. Cristinel TEŞU
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Soborul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil
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unde o mamă, îndrumându-şi fiul spre marti-
riu, îi spune: „Priveşte cerul şi pământul şi, 
văzând toate ce sunt într-însele, vei înţelege 
că din nimic le-a făcut Dumnezeu” (ek ouk 
onton, după traducerea Septuagintei).  

Tratatele teologice îl numesc „Poet al 
cerurilor şi al pământului” pe Dumnezeu, dat 
fiind faptul că numai un Artist de o amploa-
re divină ar fi putut contura în scris cele 
menționate în Cartea Facerii - imaginea celor 
două lumi. 

Primul loc, în lumea creată, îl ocupă 
existenţele spirituale, puterile cereşti sau 
lumea îngerilor. „Aggelos”, în limba greacă, 
înseamnă crainic, vestitor, trimis. Învăţătura 
dogmatică creştin-
ortodoxă afirmă că: 
„Îngerii sunt fiinţe 
spirituale, persona-
le, libere, deosebite 
de Dumnezeu şi de 
oameni, inferiori lui 
Dumnezeu şi superi-
ori oamenilor, creaţi 
cu un scop precis”. 

Cel mai sigur izvor al existenţei îngeri-
lor se află în Sfânta Scriptură. Credinţa în 
existenţa şi lucrarea îngerilor ca puteri sluji-
toare este afirmată, de la început, în Simbolul 
de credinţă, unde se afirmă faptul că 
Dumnezeu este „Creatorul celor nevăzute”. 
Sinodul VII Ecumenic dogmatizează cinstirea 
îngerilor şi zugrăvirea lor în icoane şi au fost 
numiţi „puteri cereşti”. 

Deşi superiori oamenilor ca duhuri cura-
te, îngerii sunt inferiori lui Dumnezeu, ca 
făpturi ale Lui. Mărginirea lor se referă atât 

la cunoaştere, cât şi la putere; ei nu cunosc 
adâncurile lui Dumnezeu, nu au putere cre-
atoare şi nu pot face minuni cu propriile 
puteri. 

În lumea spirituală există o anumită ordi-
ne ierarhică. Sfântul Dionisie Areopagitul 
învaţă că ierarhia cerească se împarte în trei 
cete de îngeri: 

1. Heruvimi, Serafimi, Scaune;  
2. Domnii, Puteri, Stăpâniri;
3. Începătorii, Arhangheli, Îngeri. 
Dacă „sfințenia este gradată ca și harul 

Duhului Sfânt”, așijderea și această ierarhi-
zare reliefează apropierea sfinților de Tronul 
Dumnezeirii. Sfinții alcătuiesc Biserica cea 

Triumfătoare sus, 
în cer. Ei sunt vred-
nici de urmat, pen-
tru ca și noi oamenii 
să atingem starea 
de sfințenie; ei se 
roagă pentru noi, 
fiind considerați 
ca niște intermedi-
ari. Mijlocesc pentru 

noi și ne ridică rugăciunile înaintea tronului 
ceresc. 

Dacă Sfinții Îngeri ne sunt încredințați 
de Dumnezeu ca păzitori ai vieţii noastre 
la săvârșirea Sfântului Botez prin punerea 
numelui noului botezat, cu adevărat vred-
nic de luat aminte este și haina luminoasă pe 
care o primim, căutând să nu o murdărim prin 
săvârșirea greșelilor de zi cu zi și, cu atât mai 
mult, să nu îl întristăm nici pe sfântul ocroti-
tor care plânge pentru noi la fiecare păcat pe 
care îl săvârșim.   FO
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L
ângă Piața Reșița, un apartament micuț 
și curat adăpostește patru suflete. Îmi 
este tare greu să așez pe hârtie tot ce am 

simțit în seara în care le-am trecut pragul și 
am cunoscut-o pe Doamna Dorina, mama-
eroină a două fetițe: Marta-Antonia și Ana-
Maria. Spun „eroină”,  pentru că este o mamă 
asemenea celor pe care le întâlnim în predici-
le Sfântului Ioan Gură 
de Aur: o mamă care 
ține o casă unită, în 
ciuda faptului că și-a 
dedicat aproape tot 
timpul Antoniei, în 
detrimentul soțului și 
a fetei mai mici.

Antonia s-a năs-
cut după multe 
rugăminți fierbinți 
către Dumnezeu, iar 
venirea ei pe lume 
a fost o minune și o 
mângâiere pentru o 
femeie ce nu avea 
copii. Vestea că fiica ei are grave probleme 
de sănătate nu i-a diminuat dragostea pen-
tru ea, ci i-a dat putere să-și ducă copila pe 
brațe 11 ani, prin spitale și cabinete, fără să 
se plângă. Antonia suferă de encefalopatie: 
îi lipsește o parte din creier, nu vede și este 
complet dependentă de mama ei. A intrat 
de două ori în comă, dar, cu voia Domnului, 

a supraviețuit și mama a trebuit să o învețe, 
din nou, totul la numai doi ani. Mare par-
te din timp este purtată pe brațe și, de mul-
te ori, i s-a reproșat mamei că are prea multă 
grijă de un copil handicapat. Etichetă rece și 
dură pentru un înger nevinovat...!

Dar pentru Doamna Dorina, fiica ei cea 
mare, Antonia, nu este bolnavă, ci „perfect 

sănătoasă și doar un pic bol-
năvioară”. Mi-a destăinuit că 
doar așa a putut trece pes-
te toate, cu acest gând în ini-
mă. Nicio clipă nu a văzut în 
boala Antoniei o pedeapsă. 
Primii ani ai fetiței au fost în 
spital, cu mama alături, ce se 
ruga, tot timpul, să o mai lase 
bunul Dumnezeu lângă ea. 
Nicio clipă nu a regretat, nu 
a renunțat la fata ei, chiar și 
când toată lumea era împo-
triva ei.

Nu pot exprima în cuvin-
te ce pace și dragoste este pe 

chipul mamei când îşi alintă fetiţa „specia-
lă” sau când Antonia nu are stare și încear-
că, greoi, să stea în picioare și să meargă prin 
casă pe piciorușele ei foarte subțiri. La cei 
11 ani, Antonia este o fetiță foarte slăbuță, 
dar plină de energie și zâmbete. Râde când 
aude vocea preotului sau a doctorului ei pre-
ferat, își împreună mâinile la Sfântul Maslu 

COPILUL-ÎNGER
Alexandra-Mariana NICOLAESCU
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Acasă la Antonia
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EVENIMENT ÎN PAROHIA NOASTRĂ
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

O
ana Cristina şi Titus Adrian au primit bine-
cuvântarea lui Dumnezeu şi formează 
acum o familie în sânul „familiei” Bisericii 

Sfântul Dumitru-Poştă. Am fost fericiţi să le fim 
alături şi le dorim sănătate, pace, bucurii şi aju-
tor reciproc în dobândirea mântuirii.

ca pentru rugăciune și plân-
ge când tatăl ei nu intră la 
ea, prima dată, când ajunge 
acasă.

Situația acestei familii 
este una deosebită: nu au 
bani, dar pacea și țelul lor 
comun îi unesc cel mai mult. 
Maica Domnului a reușit să 
le arate drumul și rezolvările 
la toate încercările, iar acum 
sarcinile sunt duse la capăt 
de toți cu dragoste și răbdare. Am întrebat-
o de nevoile copiilor, dar, cu smerenie, mama 
a spus că au de toate! Am plecat cu inima 

plină de bucurie și de uimire 
că mi-a fost dat să cunosc o 
asemenea mamă.

Familia Antoniei are 
nevoie, în special, de bani, 
necesari pentru tratament, 
accesorii de igienă, cum ar fi 
scutecele Pampers nr. 6 și, nu 
în ultimul rând, pentru hra-
nă. Pentru orice donație ei 
sunt recunoscători. Ajutând 
această familie, ajutați, de 

fapt, un înger coborât printre noi pentru a ne 
aduce aminte de suflet și importanța curăției 
și a nevinovăției în ochii lui Dumnezeu. 
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T
erapeutul în terapia cu îngeri, Doamna 
Delia Mureșan, ne invită, în una din 
meditațiile sale, la o purificare a sinelui 

și la o eliberare de tot ceea ce înseamnă psi-
hoze sau temeri care ne întunecă viața (sur-
sa: youtube.com/watch?v=jPMhWvBK92A). 

Omul, fiind subiectivizat la maxim de 
tensiuni, stres sau 
probleme pe care nu 
reușește să le rezol-
ve, are nevoie de un 
reper din exterior, 
de un om liniștit care 
vede lucrurile obiec-
tiv. Nu-i nimic rău ca 
cineva obiectiv să 
ne pună în atenție 
peisaje frumoase, 
momente plăcute din 
viața noastră sau ori-
ce altceva care ține 
de frumos. Interogația își face loc în minte 
în momentul în care ghidul nostru, în timpul 
meditației, pronunță sintagma: „imaginează-
ți-l pe Arhanghelul Mihail, care vine și te 
protejează”. Sau, puțin mai târziu, se spune: 
„imaginează-ți cum te încălzește prezența 
arhanghelului sau cum îți dă un scut și o 
sabie”; „alături de Arhanghelul Mihail vin 
zeițele grecești Diana și Atena, zeița egip-
teană a puterii pașnice Isis și bufnița care 

te ajută să înțelegi cauza temerilor tale”. 
Ajungând în acest punct, ne întrebăm: până 
unde ar trebui să meargă autosugestia sau 
puterea gândului pozitiv? Din elementele de 
mai sus, desprinse dintr-o ședință de tera-
pie cu îngeri, nu se poate înțelege decât un 
cocktail new-ageist sau un sincretism religi-
os (amestec de învățături din toate religiile). 

Sfinții Părinți, ca unii care au avut acces 
la cunoașterea lui Dumnezeu mai profund, 
datorită vieții lor îmbunătățite, au respins, 
întotdeauna, imaginația când venea vre-
mea rugăciunii. Dacă ne imaginăm cum ara-

tă Dumnezeu, nu ne 
închinăm Dumnezeului 
Celui Adevărat, ci 
unei proiecții a minții 
noastre sau unei idei. 
Dumnezeu, întotdeau-
na, a fost peste ceea 
ce putem gândi despre 
El, dar datorită lucră-
rilor Lui concrete în 
viața noastră reușim 
puțin câte puțin să-L 
înțelegem. 

„Aproape este 
Domnul de toți cei cei ce-L cheamă pe El, 
de toți cei ce-L cheamă pe El întru adevăr” 
(Psalmi 144, 18) ne arată că Dumnezeu 
poate fi găsit doar într-o învățătură sănă-
toasă. Drama secolului nostru - însingura-
rea în mijlocul oamenilor - îi determină pe 
unii confrați ai noștri să aleagă acest tip de 
dezvoltare personală care promovează și 
credința în orice divinitate. Adevărul nu mai 
este Unul, ci este relativizat. FO
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TERAPIA  
CU ÎNGERI
Daniel JORA
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N
e apropiem de finalizarea ultimei mari 
dificultăţi din procesul de consolida-
re a bisericii noastre: întărirea struc-

turii turlei. Aşa se explică acalmia ultimelor 
două săptămâni din curtea noastră; echipa 
de muncitori se află la înălţime, la propriu şi 
la figurat. Urmează definitivarea şi darea în 
folosinţă a grupurilor sanitare, precum şi a 
noului lumânărar, aflate în latura de nord a 
sfântului lăcaş.

În acelaşi timp, am încheiat restaurarea 

picturii murale de la faţada de apus. Acum, 
după ce hramul istoric a trecut, vom face pre-
gătirile pentru montarea schelei în naosul 
bisericii, în vederea veşmântului pictural din 
zona celor două abside.

Mulţumim celor care sunt alături de noi 
cu mijloace financiare, cu pregătirea hra-
nei pentru echipa de muncitori sau pen-
tru pictori ori cu rugăciunile înălţate către 
Dumnezeu. 

Tuturor le suntem recunoscători! 

LUCRĂRILE CONTINUĂ
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR
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Î
n urma săpăturilor, în 
apropierea orașului 
palestinian Ramallah, 

s-au descoperit, recent, 
relicvele unui centru bise-
ricesc. În aceste locuri, s-a 
descoperit și o inscripție 
ce indică faptul că acolo a 
fost înmormântat Sfântul și 
Întâiul Mucenic Arhidiacon 
Ștefan în anul 35. (pagina-
defolos.blogspot.ro)

U n general american 
aflat în misiune în 
Republica Moldova a 

fost atras de spiritualitatea 
și tradițiile ortodoxe basa-
rabene. Norvel Coots s-a 
botezat în religia creștin-
ortodoxă  în urma unei vizi-
te la Mănăstirea Orhei, dar și 
urmare a unei colaborări fru-
moase cu arhiereii ortodocși 
din Republica Moldova.  
(pravoslavie.ru)

„C ât de bine și cât 
este de plăcut să 
locuiască frații 

împreună. Este ca mirul pe 
cap” (Ps. 132) au fost cuvin-
tele Papei la discursul ofi-
cial din Georgia cu ocazia 
vizitei sale în această țară 
ortodoxă. În cuvântul său, 
Papa s-a referit și la Sfânta 
Iluminare care dă sens în 
toate și ne îndeamnă la cău-
tarea luminoasă a tot ce ne 
poate apropia, reconcilia, 
uni. (magisteriu.ro)

M
ormântul Domnului 
a fost expus prima 
oară după sute de 

ani, într-un proces scump 
şi complex de restaura-
re. Cercetătorii vor anali-
za piatra originală pe care 
a stat Trupul Domnului. 
Lucrările se desfăşoară 
mai ales noaptea, pentru a 

permite accesul creştinilor 
la cel mai important punct 
de pelerinaj din lume. (the-
guardian.com)

V
aticanul a criticat păs-
trarea acasă de către 
catolici a cenuşii celor 

apropiaţi. Urnele trebu-
ie să fie depuse în cimi-
tir, mai ales în contextul în 
care înmormântarea este de 
preferat arderii, a declarat 
cardinalul Gerhard Muller, 
prefectul Congregaţiei pen-
tru Doctrină şi Credinţă. 
Chiar dacă a fost permi-
să în Biserica Catolică în 
1963, incinerarea trebuie 
să se facă în anumite con-
diţii. Mai mult, sunt interzi-
se împrăştierea cenuşii în 
aer, pe pământ sau în apă, 
gesturi care sunt panteis-
te, naturaliste sau ateiste.  
(theguardian.com)

VIAŢA CREŞTINĂ  
Pagină realizată de Ilie DORIN

Norvel Coots

CREŞTINISMUL ÎN LUME
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Sfântul Mormânt al Domnului Hristos
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