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EDITORIAL
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SUNTEM
CEEA CE MÂNCĂM?
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

C

u puţin înainte de începutul
Postului Crăciunului, ediţia de faţă a
Revistei Dimitrios are ca temă centrală hrănirea, un aspect esenţial al existenţei noastre. Urmează o perioadă de abţinere
de la anumite alimente, încheiată fastuos
cu un belşug pe mese. Suntem chemaţi să
„devorăm” Trupul Mântuitorului Hristos
(apud Sf. Grigorie
de Nyssa) şi avem
misiunea să dăruim mâncare celor
flămânzi. Ne plac
anumite
mâncăruri şi nu desluşim
sensul proverbului „Foamea e cel
mai bun bucătar”.
Cheltuim bonurile de masă, primele
de hrană şi o bună
parte din veniturile noastre în faţa nenumăratelor oferte ale
hypermarket-urilor într-o viteză proporţională cu modul în care aruncăm alimentele la
gunoi. Românii dau 42% din bani pe hrană.
Mâncarea nu mai e de mult un accesoriu, un
reflex nepretenţios al existenţei; a devenit o
industrie, un tip de manipulare, prilej de virtute sau de păcătuire.
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Conform unei statistici realizate de
Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură
din cadrul ONU, în fiecare an peste 1,3 miliarde de tone de alimente ajung să fie aruncate. Această cantitate reprezintă o treime
din totalul hranei la nivel mondial, care poate fi folosită de circa 870 de milioane de
oameni pentru a supravieţui. Contribuie şi
românii la acest calcul: anual, fiecare
dintre noi aruncăm,
în medie, 100 kg de
mâncare. Cam 250 g
pe zi. Asta înseamnă,
aproximativ, cantitatea pe care o primeau deţinuţii din
lagărele de concentrare sau în temniţele comuniste. Ei
au supravieţuit şi
au devenit eroi, noi
aruncăm darurile lui Dumnezeu la ghenă.
Cele mai mari cantităţi de alimente aruncate sunt produse de populaţiile ţărilor dezvoltate ale lumii. De exemplu, în anul 2013,
locuitorii SUA au risipit peste 40% din hrana consumată. Mai precis, au fost aruncate
52% din totalul fructelor şi legumelor, 38%
din alimentele bazate pe cereale şi 22% din
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CONSUMĂM
ALCOOL
ÎN POST?

cantitatea totală de carne. Cele mai multe
sunt aruncate pentru că... nu arată suficient
de bine. Fără să ne dăm seama, împlinim un
proverb vechi românesc: „Mărul cel frumos îl
mănâncă porcii”. Adică, am devenit căutători
ai fructelor şi legumelor impecabile, strălucitoare, fără niciun punct pe ele, cu forme de
dicţionar. Restul...
O idee ar fi să consumăm tot din farfurie. La restaurant sau în vizită, din politeţe sau lipsă de chef, renunţăm la o parte din
meniu. Sunt 9.000 de restaurante în ţara
noastră care aruncă zilnic zeci, chiar sute de
kilograme de mâncare. În acelaşi timp, răspândiţi în toate colţurile, în canale, sub cerul
liber sau printre cartoane, 225.000 de copii
se culcă flămânzi. Înseamnă că dacă fiecare
restaurant ar hrăni 25 de copii, niciunul nu ar
încerca să adoarmă biruindu-şi foamea. Bine
spune un proverb englezesc: „mai mulţi mor
de mâncare decât de foame”. Şi moartea nu
înseamnă doar încetarea funcţiilor vitale, ci
şi nepăsarea faţă de cei din jur.
Un alt reper ar putea fi pregătirea hranei
pentru mâine. Asta se traduce nu doar printro dietă echilibrată, ci şi prin eliminarea scuzei „nu am avut ce să-mi pregătesc de post şi
am mâncat orice”, precum şi prin diminuarea
groaznicelor produse de tip fast-food.
O parte din tematică va fi dezvoltată în
articolele acestui număr. Alte subiecte vor
fi păstrate în cugetul nostru şi se vor reflecta în frigider, bucătărie, pe cântar, la medic şi
în gradul de linişte al inimii. Şi, să nu uităm:
„nu hrana este păcat, ci lăcomia pântecelui”
(Sfântul Maxim Mărturisitorul).
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Andrei BUZILĂ

A

lcoolul în post nu înseamnă încălcarea unei porunci sau ieșirea de
sub ascultarea Bisericii, dacă se
ține cont de un context. Un creștin practicant nu-și umple debaraua cu vin pentru
a-l consuma în post, dar dacă este invitat
de un prieten și cinstit cu un păhărel de vin
când nu e dezlegare, nu îl va refuza, considerând mai importantă păstrarea prieteniei
cu celălalt, dar nu va face abuz.
Biserica binecuvântează consumarea
vinului în post în anumite zile ale săptămânii și în unele sărbători, pentru că, așa
cum David scrie în Psalmul 103, 16, „vinul
veselește inima omului”, tot așa cei care
țin post să se veselească și să închine un
pahar în cinstea sărbătorii.
Cândva, un om a auzit de la prietenii lui care mergeau la biserică că vinul
întărește. Vrând să se convingă, a băut
10 litri și a descoperit că nu se mai putea
ridica. Scopul postului este dobândirea
virtuții, iar cea mai mare dintre virtuți este
discernământul. Fiecăruia dintre noi revine, deci, dreptul de a decide în ce măsură
ne ajută alcoolul să avem mai mult discernământ.
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SĂ MÂNCĂM CUMPĂTAT

S

Monica DAMIAN

fântul Ioan Casian învață că „...nu
tuturor le este potrivită mâncarea
verdețurilor sau a legumelor și nici
posmagul nu-l pot folosi ca hrană pentru
toți”; unul care mănâncă „două litre de pâine” e flămând, iar altul, mâncând „o litră sau
șase uncii”, e sătul. Are răsplată mai mare
cel care mănâncă mai puțin, însă se satură? Răspunsul îl găsim la Avva Agathon din
Pateric. Întrebându-și cei doi ucenici ai săi
cum petrec la chilie, primul
a zis că postește până seara și mănâncă doi pesmeți,
iar cel de-al doilea, postește
două zile și se hrănește
la fel. Bătrânul avva i-a
zis celui din urmă: „Că de
mănâncă cineva în fiecare zi
și nu se satură, se ostenește.
Dar este altul care voiește
să postească câte două zile
și să se sature. Iar tu îndoit
postind, nu te saturi”.
Remarcăm, deci, că
înfrânarea nu se referă la
cantitatea hranei, ci a te ridica de la masă
nesătul, mâncând după nevoia trupului fiecăruia dintre noi. Pe de-o parte, a mânca
numai cât ne este de folos este numită de
Sfântul Ioan Gură de Aur „maica sănătăţii”,
iar îmbuibarea este „maica bolii şi a slăbiciunilor”. Pe de altă parte, lăcomia pântecelui
nu este prielnică rugăciunii, Sfântul Siluan
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îndemnându-ne „să mâncăm atâta cât după
primirea hranei să nu se întrerupă rugăciunea şi sentimentul prezenţei lui Dumnezeu”.
Hrana trebuie să fie adaptată la starea
de sănătate a fiecăruia, așa cum ne învață un
părinte din Pateric: „La fel și de la cel ce este
bolnav cu trupul său, nu cere Dumnezeu, nici
cearcă de la dânsul post, înfrânare la mâncare și băutură, sau altă osteneală de nevoință
a trupului, decât răbdare, mulțumită și rugăciune duhovnicească și să-i
fie mintea și gândul pururea la Dumnezeu. Iar postul și osteneala trupească le
face omul pentru înfrânarea
zburdărilor necuratelor pofte și a patimilor trupului, că
boala trupului este mai presus și mai tare decât postul
și decât orice altă nevoință și
osteneală a trupului”.
De asemenea, postul nu
se referă numai la abținerea
de la alimente de origine
animală și de la pește, ci şi
de la ceea ce oferă desfătare.
Concluzionând, postul înseamnă a te
ridica de la masă nesătul, însă cu măsură,
astfel încât trupul să nu slăbească și să fim
capabili să împlinim poruncile lui Hristos.
Subliniem, de asemenea, hrănirea pentru
păstrarea sănătății trupului, și nu pentru
dorința de plăcere.
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MÂNCARE
BINECUVÂNTATĂ
Daniel JORA

FOTO: bisericasfantulantonie.ro

D

ocumentarul „Water: The Great
Mistery” ne demonstrează faptul că materia poate primi trăsături spirituale în funcție de starea noastră
sufletească: pozitivă sau negativă. Prin binecuvântarea mâncării de către preot sau prin
rugăciunea personală înainte de masă, hrana
dobândește o energie pozitivă care ulterior
va avea un efect benefic asupra organismului.
Într-o lume în care toate alimentele
sunt chimizate sau artificiale, putem măcar
să schimbăm componenta duhovnicească
a materiei. E tot ce ne-a mai rămas. Dacă
mănânc cu drag un crenvurşti,
primit de la un prieten, pentru că nu avea cu ce altceva
să mă ospăteze, nu l-am mâhnit și chiar dacă știința îmi arată că îmi face rău, teologia îmi
spune că aceasta se numește
dragoste și, în final, îmi face
bine. „Mai bun este puţinul
celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor“ (Psalmi 36,
16). Cu alte cuvinte, mai bun e
crenvurștiul sărac în nutrienți,
dar bogat în dragoste, decât
bogăția multă a ingredientelor sănătoase, dar la o masă în
care mâncarea „merge greu”.
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Postul, rugăciunea, Sfânta Scriptură etc.
sunt instrumente, mijloace de dobândire a hranei duhovnicești. Absolutizarea lor
duce la crearea de idoli care ulterior generează o tensiune între Dumnezeu și om. E
ceea ce se numește autosatisfacție. Cele
mai sus menționate nu se mai duc spre
Dumnezeu, ci se întorc spre noi înșine și
ar spune Mântuitorul: „când postiţi, nu fiţi
trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc.
Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor”
(Matei 6, 16). 
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PRODUSELE
DE POST

respective? Sunt multe asemenea produse pe piaţă şi avem de unde alege, însă trebuie evitate produsele semipreparate, care
au multe E-uri, cele care înlocuiesc carnea
(cârnaţi, salam etc.). Deşi găsim tot felul de
produse în comerţ, este recomandat să ne
preparăm noi mâncarea. Foarte gustoase,
totuşi, alimentele procesate nu au valoare nutriţională. Astfel, noi mâncăm fără să
ne hrănim. Este recomandat să avem un
meniu diversificat, o alimentaţie echilibrată.
Leguminoasele (fasole, soia boabe, mazăre,
linte) sunt o bună sursă de proteine. Proteine
mai putem lua din cartofi, pâine integrală,
orez, spanac, broccoli, unt de arahide, tofu,
lapte de soia. Este necesar să consumăm
multe fructe şi legume proaspete. Pentru a
asigura aportul de vitamine şi nutrienţi, este
esenţial să consumăm multe crudităţi. În
zilele cu dezlegare la peşte avem cu adevărat un motiv de bucurie, carnea de peşte fiind
una dintre cele mai gustoase şi mai sănătoase. Mai mult, putem găti şi fructe de mare.
Aşadar, putem observa că deşi avem
acces la o gamă largă de produse de post,
esenţa unui post creştin este diferită de cea
a unui regim alimentar. Astfel, vom căuta să
ne înfrânăm poftele trupeşti pentru fortificarea voinţei noastre. 


Ana-Cristina ŢURLEA

P

ostul de dinaintea unei sărbători mari
este asociat cu o alimentaţie strictă, din care sunt excluse produsele
de provenienţă animală (carne, brânză, lapte, ouă şi tot ce este preparat cu ele). Postul
Nașterii Domnului (Postul Crăciunului) este
o perioadă ce precede o bucurie. Ne pregătim pentru a-L primi pe Pruncul Sfânt, ce se
naște în ieslea din Betleem. De aceea, postul
este mai ușor, găsind însemnate în calendar
numeroase date cu dezlegări la anumite produse (untdelemn, vin, pește).
De multe ori, în post punem accentul
pe lipsa mâncării, în loc să îl vedem ca fiind
ocazia noastră de a privi mai mult în interiorul nostru şi mai puțin la lucrurile lumeşti.
Adevăratul post este acela care îmbină în
mod plăcut cele două aspecte ale lui: cel trupesc (abţinerea de la anumite bucate) şi cel
sufletesc (abţinerea de la păcate).
La începutul fiecărui post, multe magazine au standuri întregi cu produse de post.
Ne-am întrebat vreodată ce conţin produsele

sfântul dumitru - poºtã
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Dumnezeu a dăruit aceste neputințe, ca
omul, slujit și slujind pe alții, să poată ajunge la asemănarea cu El, adică la capacitatea de a iubi necondiționat. Viguros, sănătos
și totdeauna gata de acțiune, omul nu ar fi
cunoscut niciodată bucuria de a odihni pe
celălalt și, implicit, nu ar fi reușit niciodată să
iubească.
Există multe modalități de a „odihni”
aproapele, cum frumos se spune în spiritualitatea creștină, însă cu prilejul începerii
postului Nașterii Domnului, se cade să fie
evidențiată slujirea la masă.
În Noul Testament, în jurul mesei se dezvoltă două comportamente care fac parte din „școala dragostei” pe care o propune
Dumnezeu omului după cădere. Învățătorul
desăvârșit este nimeni altul decât Fiul întrupat al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Șederea
la masă împreună cu toți oamenii și slujirea celor care stau la masă sunt două aspecte între care Hristos nu face deosebire.
Învățătorul și Domnul se bucură la fel de
mult atunci când slujește propriilor ucenici
la Cina din Joia Pătimirilor, ca atunci când
este ospătat de sora lui Lazăr, Marta, în casa
acestuia. La fel, în pildele despre Împărăția
lui Dumnezeu rostite de El în care este prezentă imaginea mesei și a cinei, Dumnezeu
este când stăpânul care oferă ospățul ca un
mare dregător cu tot fastul, când stăpânul
care face gestul intrigant de a-şi ospăta personal sluga.
Hristos transformă, astfel, nevoia de hrană a omului în mijloc de dialog, comuniune
și prilej de a înmulți dragostea, iar creștinul
are datoria de a cultiva, la rândul său, aceste

MASA CA
LOC DE
COMUNIUNE
Mădălina BUZILĂ

D

upă dramaticul și arhicunoscutul episod al căderii din ascultare
(și din grație) al primilor oameni,
aceștia au fost îmbrăcați, după cum se relatează în cartea vechitestamentară a Facerii,
în ,,haine de piele” (Facerea 3, 21). Cel mai
probabil, o persoană neavizată, la auzul acestei expresii, se gândește deja la cizmele lui
Adam sau poate la haina elegantă cu guler de
blană a Evei. Bineînțeles, expresia scripturistică are un înțeles mult mai adânc, relevant
pentru dimensiunea existențială a omului.
,,Hainele de piele” nu sunt nimic altceva decât nevoile umane ce țin de trup:
odihnă, hrană, oxigen, o temperatură constantă ș.a. Aparent, consecința căderii omului este ceea ce s-ar putea numi „pedeapsa
vulnerabilității” biologice: Dumnezeu, din
răzbunare și sadism, hărăzește oamenilor un
trai umil, o viață trăită ca o amânare a morții,
de la o masă la alta, de la un episod de odihnă la altul ș.a.m.d.
În realitate, însă, din perspectivă divină,
vulnerabilitatea trupească nu are nicidecum
rolul de a abrutiza cea mai înaltă dintre făpturi - omul, ci de a-i reda propria demnitate.

sfântul dumitru - poºtã
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valori. „Că v-am dat vouă pildă, ca, precum
v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi” (Ioan 13,
15).
A lua masa împreună cu cineva presupune un grad ridicat de timiditate. Lăsându-se
privit în timp ce mănâncă, omul îi permite
celuilalt să îi pătrundă într-o zonă intimă a
personalității sale, fapt ce favorizează dialogul la modul optim.
Din nefericire, această dimensiune tainică a mesei este trivializată de activitățile
noastre zilnice bazate pe principiul
eficienței. Faimoasele pachețele pe care le
primesc membrii unei parohii cu ocazia hramului sunt exemplul cel mai semnificativ. Ele
sunt amintirea palidă a agapelor frățești pe
care le organizau creștinii din primele trei
secole creștine cu prilejul întâlnirii la Sfânta
Liturghie. Mesele luate împreună le întăreau
sentimentul frățietății în Hristos, deoarece aveau ocazia de a se cunoaște și de a se
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oglindi unul în celălalt. Astăzi, pachețelul primit în ziua hramului presupune doar un scurt
contact vizual cu responsabilul bisericii și un
Bogdaproste rostit mașinal.
Postul Nașterii Domnului din această perspectivă este, paradoxal, o oportunitate de
fi mai atenți la actul de a mânca. Atenția se
impune a fi canalizată nu spre plăcerea de a
mânca, ci spre bucuria întâlnirii cu celălalt, nu
spre propriul pântece, ci spre cel al aproapelui flămând.
Masa din timpul postului mai este, așa
cum superb remarcă ieromonahul și scriitorul Savatie Baștovoi, un prilej de a ne solidariza cu toți flămânzii pământului, pe care
nu avem posibilitatea de a-i odihni. Modesta
mâncare de post privită cu gândul la toți sărmanii despre care știm că există va fi motiv
de recunoștință sinceră și, mai ales, loc de
întâlnire cu Cel care S-a solidarizat cu sărăcia,
foamea și drama lumii întregi.
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MENIUL UNEI ZILE DE POST
Oana GOJGAR

RECOMANDĂRI PENTRU FIECARE MOMENT AL ZILEI:

MIC DEJUN:
Salată de fructe cu alune  salată de vinete  legume
proaspete  zacuscă  vinete umplute sau roşii umplute cu salată de vinete  pate de linte  hummus de fasole
verde; unt  dulceaţă şi pâine prăjită cu ceai. Ca desert,
poţi alege fructe, cereale de orz cu nuci şi miere, dulceaţă făcută de bunica, alune, migdale.

PRÂNZ:

FOTO: gustos.ro, danratziu.files.wordpress.com, cantina9.ro

Chifteluţe (din cartofi, dovlecei, ciuperci, varză sau,
de ce nu, chifteluţe originale libaneze, din năut sau din
peşte, când este dezlegare)  supă de praz cu pâine prăjită  fasole (în orice mod de preparare)  mâncare de
mazăre, eventual pe un „pat” de mămăliguţă  supă
cremă de ciuperci cu crutoane  borş de păstăi verzi cu
ardei iute  sărmăluţe (cu ciuperci, morcovi, orez, soia).

CINĂ:
Cartofi cu rozmarin la cuptor şi salată de sfeclă roşie;
paste cu sos de roşii şi măsline  mousse din sparanghel
cu frunze de ridichi  orez cu roşii şi busuioc  ciuperci
umplute cu usturoi, ceapă, ardei gras, ardei iute, roşii,
busuioc  cartofi la cuptor cu legume, cartofi ţărăneşti
sau musaca de cartofi. Ca desert (dacă ora şi silueta îţi
permit), încearcă negresă de post, fursecuri cu alune.
POST CU FOLOS DUHOVNICESC!
sfântul dumitru - poºtã
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HRANĂ CALDĂ PENTRU
OAMENII FĂRĂ ADĂPOST
osirea anotimpului rece reprezintă o
problemă pentru toți oamenii, dar cei
care o resimt, cel mai tare, sunt cei fără
un acoperiș deasupra capului. Frigul devine inamicul numărul unu al oamenilor fără
adăpost. Lipsa unor locuri de dormit pentru aceste persoane este deja bine cunoscută, canalele sau țevile prin care trece agentul
termic, devenind adăposturi ad-hoc pentru
ei.
Neputând oferi un adăpost acestor
oameni, putem, totuși, face ceva foarte
important pentru ei: să le oferim mâncare caldă și pături. În zilele foarte
friguroase, care au devenit
deja obișnuite în această
perioadă, o mâncare caldă și un ceai fierbinte pot
face chiar diferența între
viață și moarte. Ideal ar
fi să putem face aceste
lucruri de mai multe ori pe

sfântul dumitru - poºtã

săptămână, dar cum timpul liber de care dispunem fiecare este destul de limitat, ziua de
sâmbătă a fost aleasă pentru acest modest
ajutor pe care îl oferim celor aflați în nevoie.
Cum se procedează? Un voluntar, al cărui
nume se stabilește din capul locului, gătește
acasă două feluri de mâncare și un desert
simplu. Mâncarea va fi, apoi, pusă în caserole
de plastic. Voluntarii care vor să participe la
împărțire se adună la biserică, de unde se va
pleca pe străzile orașului în căutarea oamenilor care trăiesc sub cerul liber sau în adăposturi improvizate. Oricine poate contribui
la această acțiune: fie cu
participarea, fie cu alimente, fie cu pături, fie cu bani
în funcție de disponibilitatea și timpul fiecăruia.
Împreună putem oferi o
masă caldă și o vorbă bună
unor oameni care au mare
nevoie de ele.
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Alexandra NICOLAESCU
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COMUNIUNE ȘI COMUNITATE
ÎN PAROHIA NOASTRĂ

FOTO: Laura Dobre

B

Iulia OPRIŞAN

iserica „Sfântul Dumitru-Poştă” este
un lăcaș special, situat chiar în inima Bucureștiului la propriu, dar și în
sensul foarte profund al cuvântului, întrucât
aici se înfăptuiesc admirabile fapte de sprijinire a tuturor celor aflați în nevoie. Aceste
acțiuni sociale sunt baza creștinismului, pentru că ne învață să facem milostenie, dar
ne și ajută să ne deschidem inima pentru a
scăpa de individualism. Iar a ajuta chiar nu
este dificil, deoarece avem la îndemână multe modalități
de a face milostenie.
De exemplu, în fiecare sâmbătă, la biserica noastră se oficiază
parastase pentru cei
trecuți la Domnul,
așa încât, una dintre
cele mai simple modalități de a ajuta este
ca parastasele dumneavoastră să se convertească în masă oferită celor nevoiași. Deci,
fie că pregătiți dumneavoastră mâncarea, fie
că ne sprijiniți financiar și ne ocupăm noi de
prepararea acesteia, veți face pomana cea
mai bună, împlinirea cu adevărat a datoriei
creștinești de pomenirii a celor adormiți.
În Noul Testament, Domnul nostru Iisus
Hristos ne îndeamnă: „Când faci prânz sau
cină, nu-ți chema prietenii, nici frații, nici

sfântul dumitru - poºtã

rudele, nici vecinii bogați, ca nu cumva la
rândul lor să te cheme și ei pe tine și să-ți fie
ca răsplată. Ci, când faci un ospăț, cheamă-i
pe săraci, pe neputincioși, pe şchiopi, pe orbi
și vei fi fericit că ei nu pot să-ți răsplătească;
fiindcă ți se va răsplăti la învierea drepților
(Luca 14:12).”
Un alt frumos obicei al acestei parohii are
loc la sfârșitul fiecărei Liturghii de duminică,
când putem să împărțim celor care participă la slujbă un pahar
de ceai, o cafea, un
sandviș sau o prăjitură. În orice lăcaş de
cult, credincioşii care
participă cu regularitate la slujbe ajung să
se cunoască între ei şi
să formeze, de-a lungul timpului, o comunitate, iar momentele petrecute împreună
duminica constituie un factor coagulant al
unităţii enoriașilor.
În plus, oferind celorlalți, ne oferim,
de fapt, nouă, comori nesfârșite în ceruri.
Părintele Galeriu spunea: „bogăţiile lumii
ne hrănesc şi au rostul lor, dar nu ne dau
mântuirea și veşnicia. Dar noi le putem
transforma. Și tocmai aici este taina: putem
transforma bogațiile și bunătăţile lumii în
căi spre veşnicie.”
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POEZIE CREŞTINĂ
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DUHOVNICUL
MEU
Crăița Georgescu

Duhovnicul meu e ca o stâncă
formată dintr-o dragoste mare și-adâncă.
Nu-i pasă de valuri, le ține piept,
puterea i-e dată de Domnul cel drept.
Duhovnicul meu e un artist
mereu este vesel, niciodată nu-i trist.
Bucuria i-e dată de harul de sus,
ce vine la toți, prin Domnul Iisus.
Duhovnicul meu e ca mierea de bun,
e răbdător și ascultă tot ce îi spun.
Chiar când greșesc față de el,
iubirea-i pentru mine este la fel.
Și-atunci când vorbesc cu duhovnicul meu,
e ca și când mi-ar vorbi Dumnezeu.
De-aceea de-acum și chiar dacă mor,
pe veci îi voi fi recunoscător!

FOTO: cuvantul-ortodox.ro
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Pagină realizată de Ilie DORIN

S
Papa Francisc şi Antje Jackelen

FOTO: thisischristianiraq/facebook.com, nytimes.com

Î

ntr-o vizită recentă în Suedia, Papa
Francisc a fost întâmpinat de Antje Jackelén,
şefa Bisericii Lutherane
Suedeze. Cu acest prilej,
Papa a fost întrebat despre preoţirea femeilor în
Biserica Catolică. Pontiful a
răspuns că femeile nu vor
avea niciodată calitatea de
preot în catolicism, aceasta fiind o chestiune doctrinară deja tranşată de mult
timp. Acesta a făcut referire
şi la predecesorul său, Papa
Ioan Paul al II-lea, spunând
că în timpul pontificatului său s-a tranşat definitiv
problema aceasta pentru
Biserica Catolică, declarând
că femeile nu pot accede
la funcţia clericală de preot, ele având un rol semnificativ în activităţile Bisericii
(www.theguardian.com).

oldații irakieni meniţi
să restaureze pacea
arată un mare respect
pentru simbolurile creştine, icoane şi biserici în zonele unde au misiune. Aceştia
respectă creştinii si preoţii
din teritoriu, manifestând
o stimă şi o consideraţie
aparte pentru cei urmăriţi
de trupele ISIS (Pagina de
Facebook This is Christian
Iraq).

Î

n timpul lucrărilor
de restaurare efectuate la Biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim, un
grup de arheologi a descoperit miercuri, 26 octombrie
2016, lespedea (catafalcul)
pe care a fost aşezat trupul
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Mântuitorului Iisus Hristos
după răstignirea Sa, anunţă National Geographic.
Acest catafalc de piatră
calcaroasă nu a mai fost
văzut din anul 1555 d. Hr.,
fiind acoperit cu marmură.
Preafericitul Părinte Teofil,
Patriarhul
Ierusalimului,
însoţit de Mitropolitul
Isihie de Kapitoliada, Arhi
episcopul
Aristarh
al
Constantinei şi alţi părinţi
hagiotafiţi, din comunitatea Sfântului Mormânt, s-au
deplasat miercuri la Biserica
Învierii pentru a fi martori ai descoperirii, a transmis Patriarhia Ierusalimului
într-o precizare a secretariatului Sfântului Sinod
(basilica.ro).
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