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OXIMORON CREŞTIN:
CEARTĂ ŞI IUBIRE
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omeneşti, de foame, umilinţe sau dispreţ.
Pregătit să fie un rabin învăţat, Saul (numele
din naştere al „apostolului neamurilor păgâ
ne”) duşmăneşte de moarte pe creştini, fiind
chiar martor la execuţia prin lapidare a pri
mului martir al Bisericii: Sfântul Arhidiacon
Ştefan.
Pare limpede că deosebirile erau majo
re. Practic, nu aveau nimic în comun. Dar
Dumnezeu, Călăuzitorul vieţilor noastre, i-a
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P

ostul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
variază ca durată, în funcţie de data
Paştilor. Pentru a afla timpul Postului
Sâmpetrului (aşa cum mai este numit în
popor) se foloseşte următoarea regulă: câte
zile sunt de la data Învierii (inclusiv) din
acel an până la 3 mai, atâtea zile ţine postul.
Mai important decât durata lui, pentru
a cărui scurtime unii răsuflăm uşuraţi anul
acesta, deşi „trebuie să primim postul cu
bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu
este înfricoşător pentru noi, ci pentru dia
voli” (Sfântul Ioan Gură de Aur, „Problemele
vieţii”), cred că ar trebui să relevăm semnifi
caţia şi actualitatea modelului propus.
Biserica oferă la fiecare sfârşit de iunie
modelul comuniunii dintre doi oameni opuşi
ca fire, diferiţi ca pregătire culturală, opo
nenţi chiar în anumite chestiuni religioa
se. Petru, originar din Betsaida, o localitate
obscură din Galileea, numit Simon, până
când Iisus l-a numit Chefa (Petru). Căsătorit,
fără carte, cu mâinile mult-trudite în bar
ca unde îşi câştiga pâinea din pescuit, lovit
de valuri şi lipsuri. Pavel, pe de altă parte,
s-a născut într-o familie bogată din marele
oraş Tars (Anatolia), avea o educaţie străluci
tă, dar era lipsit de cunoaşterea nenorocirilor
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făcut pe cei doi să se întâlneas
că şi să fie exemplu de iubire
frăţească. Ambii au trecut prin
tr-un botez, printr-o transformare lăuntrică
fenomenală. Petru, deşi se leapădă de Iisus
de trei ori, este reprimit în ceata ucenici
lor şi primeşte Duhul Sfânt la Cincizecime,
devenind stâlp al propovăduirii apostolice.
Saul îşi schimbă traseul în existenţă pe dru
mul Damascului, începând să vadă Adevărul
după miraculoasa orbire ce a potolit setea
lui de sânge creştin. Amândoi s-au îndoit,
amândoi au greşit grav faţă de Domnul. Însă
pentru fiecare Mântuitorul are lea
cul Său. Ţintind limanuri diferite,
la unul un ţărm sărăcăcios din
Betsaida, la celălalt înălţimi
le teologiei mozaice, pe căi
opuse, ei sunt aduşi împre
ună împotriva tuturor cir
cumstanţelor. Devin fraţi întru
Domnul, dornici să contribuie la
mântuirea tuturor oamenilor.
Foarte interesant este faptul că ei au
avut o dispută şi la Sinodul Apostolic de la
Ierusalim, din anul 50. Dezbaterea, producti
vă, a rămas în istorie ca pildă pentru lucrarea
sinodală, unde participanţii îşi spun opinia şi,
dincolo de orgolii şi interese personale, se
fac cele mai bune alegeri pentru comunita
te. Mă gândesc la certurile pe care le avem
noi în trafic, la serviciu sau poate chiar în
comunităţile parohiale. Ce trist când rămâ
nem supăraţi, nu putem depăşi momentul şi
nu progresăm în iubire.
Nu a fost cazul Sfinţilor Petru şi Pavel.
După ani mulţi de propovăduire, pe 29 iunie
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67, cei doi corifei ai Bisericii au fost luaţi din
celula în care au fost întemniţaţi împreună la
Roma pentru a fi executaţi. La porţile oraşu
lui, s-au îmbrăţişat şi s-au văzut ultima oară
cu ochii trupeşti, regăsindu-se la scurt timp
în iubirea Preasfintei Treimi pe care au comu
nicat-o prin cuvânt şi faptă întregii lumi.
Ai spune că nimic nu îi putea aduce la un
numitor comun. Nimic în afară de dragos
tea jertfelnică pentru Biserică. Chiar dacă au
avut păreri contradictorii, au ştiut să slujeas
că binelui comun, dând la o parte ce nu era
de folos nimănui. Au ştiut să se certe şi ne-au
învăţat şi cum să o facem, dacă ajun
gem acolo. Spunându-ne părerile,
dar acceptând mereu posibili
tatea ca altul, celălalt, să aibă
dreptate. În acest caz, patima,
cuvintele grele sau duşmănia
nu îşi fac loc. Smerenia are şi
chipul acesta înţelept şi elegant
al recunoaşterii superiorităţii cui
va. Plecarea capului şi pasul sfios nu
reprezintă neapărat imaginea celui care şi-a
învins duhul mândriei; dimpotrivă, o privire
lucidă şi un pas hotărât, cu o minte lumina
tă şi echilibrată ar putea conţine modestie
şi o perspectivă corectă asupra celor din jur.
În final, amintim că Sfinţii Petru şi Pavel
sunt şi ocrotitorii sistemului penitenciar, ai
celor lipsiţi de libertate, care s-au certat cu
cei din jur, cu statul, cu ei înşişi, cu Dumnezeu.
Şi, ca martiri care au suferit şi temniţă, ei sunt
model de împăcare, de comuniune, de linişte
şi de revenire la starea de fericire, indiferent
de ipostaza grea în care ne aflăm la vreo bor
nă a vieţii noastre.
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PSALTIREA
ASUMAREA GREŞELII,
ÎNCEPUTUL URCUŞULUI

T

ermenul „păcat”, pro
vine etimologic din gr.
„amartia” și înseamnă
ratare a țintei sau a scopu
lui. Spre exemplu, mândria
la nivel sufletesc produce
anumite schimbări. Creează
o stare de autoizolare
prin raportare prea mare
la propria lume interioa
ră și o ruptură a prieteniei
cu oamenii. Starea iubitoa
re e singura stare compati
bilă cu Raiul. Astfel, trufia
constituie o ratare a țintei vieții noastre care
este comuniunea cu Hristos sau Raiul aici,
dar și dincolo.
Ce gânduri are omul când face un păcat
care-l tulbură? „S-a pornit vânt furtunos
şi s-au înălţat valurile mării [mustrările de
conștiință]. Se urcau [cei din corăbii] până
la ceruri şi se coborau până în adâncuri, iar
sufletul lor întru primejdii încremenea. Se
tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată
priceperea lor a pierit” (Psalmi 106, 25-27).
În psalmul 31, David ne prezintă pro
pria experiență a păcatului, îndepărtarea de
Dumnezeu și felul cum reface prietenia cu
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Acesta. „Că ziua şi noap
tea s-a îngreunat peste
mine mâna Ta şi am căzut
în suferinţă când ghimpele
Tău mă împungea. Păcatul
meu l-am cunoscut [...]
Mărturisi-voi fărădelegea
mea Domnului și Tu ai ier
tat nelegiuirea păcatului
meu” (v. 4-6). Sfințenia nu
ține de perfecțiune, ci de
vederea greșelii și de măr
turisirea ei. Dumnezeu îi
creează lui David un traseu
în viață spre El. Prin păcat, puțin câte puțin
acest traseu deviază. Nu e nicio problemă,
pentru că Dumnezeu ațintește spre el ochii
Săi (v. 9), dar pe lângă sinceritate îi mai cere
un lucru: asumarea. „Nu fi ca un cal şi ca un
catâr, la care nu este pricepere” (v. 10), cu
alte cuvinte, nu te încăpățâna în noul drum,
va fi mai greu, dar „te voi înţelepţi şi te voi
îndrepta pe calea aceasta, pe care vei mer
ge” (v. 9).
Psaltirea, și nu numai, ne oferă suficient
material de reflecție prin care putem ajunge
să cunoaştem voia lui Dumnezeu, înțelegând
textele în lumina Tradiției Ortodoxe.
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«SĂ FIE UNA PRECUM
SUNTEM ŞI NOI»
Justinian CONSTANTINESCU

Î

n Sfânta Evanghelie după Ioan, în cuprin
sul rugăciunii din grădina Ghetsimani,
Mântuitorul îşi exprimă dorinţa ca ucenicii
Săi şi, implicit, cei ce Îl vor urma, să fie una
“precum şi Noi suntem” (Ioan XVII). Adică o
Biserică a cărei unică piatră de temelie este
credinţa într-un singur Dumnezeu în Treime
închinat şi slăvit: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Este vorba, în fapt, despre o unitate în duh
de credinţă, de mărturisire. De trăire în Duhul
Adevărului, o unitate a cărei plenitudine nu
poate dăinui decât în Biserica întemeiată de
Sfântul Duh la Cincizecime.
Învăţătura de credinţă creştin-ortodoxă
ne învaţă că “Biserica este una prin credin
ţă, viaţă duhovnicească, cult şi conducere”.
Odată cu Învierea lui Hristos şi Pogorârea
Sfântului Duh, aceasta devine trupul al
cărui Cap este Însuşi Hristos. În volumul II
al Teologiei Dogmatice Ortodoxe, Părintele
Dumitru Stăniloae afirmă că “Sfinţii Părinţi
văd temelia Bisericii în prezenţa aceluiaşi
trup jertfit şi înviat... umplut de infinitatea
iubirii dumnezeieşti, în toate mădularele
Bisericii”, iar aceste mădulare sunt credincio
şii. Această iubire jertfelnică până la moartea
pe cruce a lui Hristos a făcut posibilă aceas
tă unitate, căci, spune Sfântul Grigorie de
Nyssa că “a adunat (adică Hristos) pe cele
rătăcite şi împrăştiate într-o unitate şi le-a
făcut pe toate o singură Biserică, o singură
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turmă”. Unitatea Bisericii este posibilă doar
prin iubire, căci iubirea lui Hristos este cea
care vrea să-i îmbrăţişeze pe toţi oamenii
în Sine şi să-i înfăţişeze Tatălui, ne spune
părintele Stăniloae în opera citată, care afir
mă mai departe că “în afară de Dumnezeu
nu e cu putinţă unitatea Bisericii, deci nici
mântuirea”.
Unitatea presupune comuniunea, şi, tot
odată, şi continuitatea. Iar aceasta din urmă
se poate observa cu uşurinţă dacă ne aple
căm asupra învăţăturii de credinţă, care nu
doar că nu a stricat nimic din legea harului,
ci a completat-o şi a desăvârşit-o prin duhul
izvorâtor de viaţă insuflat în Sfinţii Părinţi ai
Bisericii de-a lungul veacurilor, de la o epo
că la alta.
În ce priveşte temeliile pe care se clă
deşte această unitate, Părinţii Bisericii afir
mă într-un singur glas temelia unităţii este
Trupul lui Hristos. Astfel, Sfântul Atanasie cel
Mare, în cuvântul al doilea din tratatul său
“Împotriva Arienilor” (arianismul fiind erezia
ce-a deschis de atunci calea încercărilor de
dezbinare şi de sfâşiere a Trupului lui Hristos
care este Biserica) afirma că “Biserica este
una, întrucât se clădeşte pe temelia Trupului
lui Hristos, care este pârga Bisericii, întrucât
ea este extensiunea Trupului lui Hristos, deci
identică cu El”. Un alt fundament al unită
ţii îl constituie Însuşi Preasfântul şi de Viaţă
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Făcătorul Duh, ca Sfinţitor al întregii Creaţii. În
Sfânta Euharistie, lucrarea Sa sfinţitoare este
plenară, căci El este cel Care, fiind invocat,
devine mijlocitor al prefacerii pâinii şi vinu
lui în Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos.
Prin Sfânta Euharistie ne unim cu Hristos,
această unire cu Hristos fiind în fapt formu
la unităţii Bisericii. Dar, unitatea se mai reali
zează şi prin alte Sfinte Taine pe care Biserica
Ortodoxă le recunoaşte şi fără de care unirea
reală cu Hristos este
imposibilă, iar acestea
sunt, pe lângă Sfânta
Euharistie,
Sfântul
Botez, Mirungerea şi
Taina Pocăinţei. Aceste
Taine sunt trepte spre
urcuşul la Hristos.
Un alt aspect deo
sebit de important
este că “unitatea dog
matică este necesa
ră pentru afirmarea
unităţii Bisericii [...]
Interpretarea dogme
lor într-o cheie de înţe
legere proprie la nivel
interconfesional, duce la relativizarea expe
rierii lui Hristos şi lucrării Duhului Sfânt în
Biserică. Dogmele reprezintă expresia expe
rienţei puterii mântuitoare integrale a lui
Hristos prezent în deplinătatea lucrării Lui
în Biserică”, spunea părintele Stăniloae în
Dogmatica sa.
Dincolo de limitele ce le impune raţiunea
în interpretarea dogmelor, trebuie să înţele
gem că nu mijloacele gnoseologice sunt cele
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ce ne dau cheia reală de înţelegere, aprofun
dare şi trăire în duhul unitar ecleziologic, ci
“rugăciunea în Duh şi în Adevăr” (Ioan IV, 23)
pe care o cere Dumnezeu de la noi. Biserica,
de-a lungul veacurilor, a fost obligată de către
gnostici, eretici şi filosofi să-şi definească
modalitatea raţional-duhovnicească de înţe
legere şi experiere a relaţiei cu Dumnezeu şi a
făcut acest lucru cu toată puterea şi pricepe
rea, dar nu s-a sprijinit pe argumentele strict
raţionale şi trecătoa
re ale lumii acesteia, ci
întotdeauna purtaţi pe
aripile rugăciunii. De
aceea, Sfinţii Părinţi
uniţi în duhul rugă
ciunii şi de mijlocirea
Duhului Sfânt “care
se roagă cu suspine
negrăite” după cuvân
tul Apostolului Pavel,
au afirmat neclătinat
că singura modalita
te de a-L înţelege pe
Dumnezeu şi a ne câş
tiga mântuirea este
a trăi în El şi a ne uni
cu El printr-o viaţă bineplăcută Lui: adică prin
rugăciune, post şi fapte bune, fără de care
nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Iar Sfântul
Apostol şi Evanghelist Ioan arată desăvâr
şit unitatea Bisericii prin următoarele cuvin
te în Întâia sa Epistolă Sobornicească: "cel ce
păzeşte poruncile Lui rămâne în Dumnezeu,
şi Dumnezeu în el; şi prin aceasta cunoaştem
că El rămâne în noi, din Duhul pe Care ni L-a
dat". (I Ioan III, 24). 
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SFÂNTUL ŞI MARELE
SINOD PAN-ORTODOX
Silviu-Constantin NEDELCU

FOTO: cuvantul-ortodox.ro

A

cest eveniment care se numeşte Sinodul
panortodox a fost pregătit încă de la
conferinţa panortodoxă de la Rodos din
anul 1961. Iată că, după alte conferinţe pre
sinodale, are loc în anul 2016 mult aştepta
tul sinod panortodox. Sesiunile Sinodului se
desfăşoară în această perioadă, între 16 – 27
iunie 2016, la Academia Ortodoxă din Creta
(Insula Creta, Grecia).
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Temele care au fost aprobate la Sinaxa
din ianuarie 2016 de la Chambesy (Elveţia)
pentru a fi dezbătute în cadrul sesiunilor
Sinodului sunt în număr de şase:
1. Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea
contemporană. Iniţial această temă s-a
numit Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la realizarea idealurilor creştine de pace,
libertate, frăţietate şi dragoste între popoare
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și înlăturarea discriminărilor rasiale şi altele,
primul text fiind aprobat la a 3-a Conferinţă
presinodală (20 octombrie - 6 noiembrie
1986). Aici sunt accentuate următoare
le aspecte: 1) Valoarea persoanei umane;
2) Libertatea şi responsabilitatea; 3) Pacea
şi dreptatea; 4) Pacea şi împiedicarea răz
boiului; 5) Biserica Ortodoxă în faţa discri
minărilor; 6) Misiunea Bisericii Ortodoxe ca
mărturie de dragoste în slujire. (textul inte
gral aici: basilica.ro/misiunea-bisericii-orto
doxe-in-lumea-contemporana/)
2. Diaspora ortodoxă. Textul a fost adop
tat la cea de a 4-a Conferinţă presinodală
(6-13 iunie 2009) şi se discută problema coo
perării Bisericilor Ortodoxe în privinţa pro
blemei diasporei. Totodată s-a pus problema
a 12 adunări episcopale şi un regulament de
funcţionare al acestora. (textul integral aici:
basilica.ro/diaspora-ortodoxa/)
3. Autonomia şi modul ei de proclamare.
Textul a fost adoptat la Conferinţa a 5-a pre
sinodală (10-17 octombrie 2015) unde s-au
fixat criteriile canonice de acordare autono
miei unei Biserici precum şi relaţia acesteia cu
„Biserica-mamă” de care depinde din punct de
vedere canonic. (textul integral aici: basilica.
ro/autonomia-si-modul-ei-de-proclamare/)
4. Taina căsătoriei şi impedimentele ei.
Iniţial această temă s-a numit Impedimente
la căsătorie, primul text fiind aprobat la cea
de-a doua Conferinţă presinodală (3-12
septembrie 1982). Aici s-a adăugat un
text cu privire la căsătoriile dintre orto
docşi şi ne-ortodocşi care poate fi binecu
vântată doar cu un pogorământ special de
la episcop. (textul integral aici: basilica.ro/
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sfanta-taina-a-cununiei-si-impedimentelela-aceasta/)
5. Importanţa postului şi respectarea
lui astăzi. Această temă a fost numită iniţial
Readaptarea dispoziţiilor bisericeşti privitoare la post şi a fost studiată la Conferinţa a tre
ia presinodală (20 octombrie - 6 noiembrie
1986). Textul conţine nouă puncte principale
cu privire la postul şi modalitatea respectării
acestuia în contemporaneitate. (textul inte
gral aici: basilica.ro/importanta-postului-sirespectarea-lui-astazi/)
6. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu
ansamblul lumii creştine. Iniţial această
temă a fost împărţită în două teme care au
fost discutate la Conferinţa a treia presino
dală (20 octombrie - 6 noiembrie 1986) şi
anume: 1) Ortodoxia şi Mişcarea Ecumenică;
2) Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul
lumii creştine. După rediscutarea celor două
teme s-a ajuns la un text unic ce a fost pro
pus la Conferinţa a cincea presinodală (1017 octombrie 2015) fiind compus din 24 de
paragrafe. (textul integral aici: basilica.ro/
relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lu
mii-crestine/)
Programul Sinodului panortodox a înce
put în ziua de vineri, 17 iunie 2016, urmând
ca în celelalte zile să fie săvârşită Sfânta
Liturghie la care să participe toţi membrii.
În ziua de luni, 20 iunie 2016, după Sfânta
Liturghie oficiată în cinstea Preasfintei Treimi,
au fost deschise lucrările Sinodului, care se
vor desfăşura cu uşile închise până în ultima
zi. Din partea Bisericii Ortodoxe Române par
ticipă o delegaţie condusă de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel.
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SFÂNTUL NOSTRU LOCAŞ ÎŞI DEZVĂLUIE
NOBLEŢEA ARHITECTURALĂ
Pr. Paroh Mihai GOJGAR

FOTO: sfantuldumitruposta.ro

L

ucrările de restaurare continuă. Frontul
de lucru este larg, lucrându-se conco
mitent în mai multe puncte de pe şan
tier. Curăţarea faţadelor bisericii, o muncă
extrem de migăloasă, ne-a făcut să desco
perim detalii arhitectonice care au făcut fai
moasă Biserica Sfântul Dumitru.
Sus, pe acoperiş, se lucrează la confecţiile
metalice din zona pronaosului şi, în curând,
va începe munca la refacerea turlei, una din
cele mai dificile operaţiuni ale proiectului.
Zilele acestea s-a lucrat intens şi în interi
orul sfântului lăcaş. Instalaţia electrică a fost
schimbată integral, folosindu-se peste două
tone de cabluri.
De asemenea, instalaţia de încălzire prin
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pardoseală este gata, ceea ce înseamnă că la
iarnă enoriaşii, pelerinii, închinătorii Bisericii
Sfântul Dumitru vor sesiza o schimbare radi
cală faţă de anii trecuţi. Ne pare rău pen
tru disconfortul creat în anumite momente.
Ne-am gândit că e de preferat să săvârşim
Sfânta Liturghie în aceste condiţii, decât să
fim lipsiţi de îmbrăţişarea frăţească şi de
împărtăşirea din acelaşi Sfânt Potir.
Dumnezeu să ne întărească pe mai depar
te şi să răsplătească celor care sunt alături de
noi!

Mult mai multe imagini ale restaurării, noutăţile din viaţa bisericii, precum şi eventualele schimbări de program
de ultimă oră se găsesc pe pagina de Facebook, Revista
Dimitrios, şi pe site-ul nostru, sfantuldumitruposta.ro
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«TINERII SĂ AIBĂ
CURAJUL SĂ
SE IMPLICE»
Interviu cu Carmen Dănescu,
realizat de Alexandra NICOLAESCU

Despre Carmen Dănescu poţi afla multe
din modul în care scrie sau pictează literele.
Elegantă, discretă, ordonată, amabilă, inteligentă. Slujeşte Biserica Sfântul Dumitru în
proiectele sociale, la curăţenie, oriunde i se
cere ajutorul. Cele patru răspunsuri de mai jos
descoperă o fiinţă caldă şi comunională. Aşa o
veţi descoperi ori de câte ori veţi dialoga.

Vorbiți-ne despre proiectul Bisericii
Sfântul Dumitru: Masa de Sâmbătă.
În ce constă acest proiect: persoanele
care vor să facă parastas sâmbăta aduc bani
din care noi pregătim două feluri de mân
care și desert, ținând cont de preferințele
celor care fac parastasul. Mai sunt persoa
ne care vin cu mâncarea deja pregătită. Prin
acest proiect, ajutăm 12 persoane cu veni
turi mici din parohie care mănâncă aici și le
dăm și pachete, iar alte 4 familii iau mânca
rea la pachet. Vin la ora 9, dereticăm sala de
mese, Doamna Elena de la pangar se ocupă
de pregătirea porțiilor și a pachetelor, apoi și
pentru muncitorii de aici. Doamna Elena se
ocupă de organizare și se implică mult.
Ce sfat aveți pentru tinerii parohiei
noastre ?
Îi iubesc pe acești tineri, emană bunătate,
sunt foarte umani, foarte amabili, ca pe vre
mea părinților mei când eram eu copil. Sunt
foarte deștepti, nu știu ce sfat aș putea să le
ofer: eu am doar experiență de viață. Să aibă
curajul să se implice. Chiar dacă noi bătrâ
nii greșim și suntem mai egoiști, ei să fie
mai îndrăzneți. Cu ocazia asta, îmi cer ierta
re dacă i-am supărat. Nu am ce să le reproșez.
Să se implice atunci când simt nevoia, când
vor ceva.


Cum ați aflat de Biserica Sfântul Dumitru
- Poștă?
Înainte mergeam în Titan, la părintele Ilie.
Cumnata mea m-a adus aici la Sfântul Maslu,
în septembrie 2010, când am participat pen
tru prima oară la această slujbă. Mi-a plăcut,
părintele Mihai s-a purtat foarte frumos și
parcă a simțit că sunt aici pentru prima oară.
Tot cumnata mea mi-a propus în februarie
2011 să mă spovedesc aici la părintele Mihai
și am rămas aici.
Cum ați început să vă implicați în
activitățile bisericii?
Odată cu venirea doamnei Florica
(Dumnezeu să o ierte!). A apelat la mine,
mi-a propus să îi fiu alături, să o ajut. Așa am
început să mă implic. Îmi doream să fac acest
lucru de când am venit aici, pentru că une
ori mă încearcă sentimentul de inutilitate.
Părintele are încredere în mine. Și asta mă
bucură.
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Carmen, între Alexandra şi Roxana,
ilustrând bucuria întâlnirii în Biserică
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Vacanța noastră poate începe chiar de azi …
cu această povestioară!

A NU AVEA,
CI A FI
Oana GOJGAR

FOTO: crestin-ortodox.ro

U

n tată bogat, dorind ca fiul său să ştie
ce înseamnă să fii sărac, l-a dus să
petreacă câteva zile la o familie de
ţărani.
Fiul a stat 3 zile şi 3 nopţi la ţară.
Revenind la oraş, în automobil, tatăl l-a
întrebat:
- Ce părere ai de experienţa avută?
- Bună, îi răspunse fiul, puţin rezervat.
- Ai învăţat ceva? insistă tatăl.
– Că noi avem un câine, iar ei au patru.
– Că noi avem o piscină cu apă tratată,
care ajunge până la jumătatea curţii. Ei au un
râu întreg cu apă cristalină, cu peşti şi alte
lucruri frumoase.
- Că noi avem lumină electrică în grădi
nă, dar ei au stelele şi luna pentru a-i ilumina.
– Grădina noastră ajunge până la zid. A
lor se întinde până la orizont.
– Noi cumpărăm mâncarea; ei o gătesc.
– Noi ascultăm CD-uri... Ei ascultă simfo
nia continuă a păsărilor, greierilor şi a altor
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mici animale...
...toate acestea, însoţite adesea de cânte
cul unui vecin care îşi lucrează pământul.
– Noi folosim microundele. Ceea ce
mănâncă ei are gust de foc lent.
– Pentru a ne proteja, ne înconjurăm de
ziduri cu alarmă... Ei trăiesc cu uşile ca şi des
chise, protejaţi de prietenia vecinilor.
– Trăim conectaţi la telefonul mobil, cal
culator, televizor. Ei sunt “conectaţi” la viaţă,
cer, soare, apă, verdele câmpului, animale, la
umbră, la familia lor.
Tatăl rămase impresionat de profunzi
mea fiului său. Cel din urmă concluzionă:
Mulţumesc că mi-ai arătat cât de săraci
suntem!
În fiecare zi ne simţim săraci observând
natura, care este grandioasa operă a lui
Dumnezeu.
Ne preocupăm doar de a AVEA, a AVEA
mai mult şi tot mai mult, în loc să ne preocu
păm de a FI.


12

paraclis universitar

N R.

MLÃDIÞELE LUI HRISTOS

4 (103)

ITINERARIUL
ACTIVITĂŢILOR TINERILOR
Andrei BUZILĂ

FOTO: bfitfestival.arcub.ro/

L

a începutul acestei luni, tinerii bisericii
au adus un pios omagiu eroilor neamu
lui nostru, căzuţi "pe câmpurile de lup
tă, în lagăre şi în închisori" pentru demnitate,
dreptate şi adevăr. Prietenia dintre noi se
leagă nu doar în plimbările lungi şi înveseli
toare, ci şi în momentele tainice de rugăciu
ne, reflecţie şi dialog profund.
Dând curs ieșirilor ritmatice atât după
slujbele liturgice, cât și după orele de
repetiție muzicală în cadrul bisericii, grupul
a luat parte și la Festivalul Internațional de
Teatru de Stradă B- FIT București, ediția 2016
care a avut loc în perioada 9-12 iunie. Din
cele 9 țări participante, atenția a fost capta
tă de Firewinds (România), un spectacol de
freestyle al dansului cu flăcări, în care tine
rii profesioniști de la Firewinds încorporează
jongleria și coregrafia pe ritmuri de muzică.
În aceeași ordine de idei, am fost plă
cut surprinşi și de spectacolul oferit de
Flag Wavers Rioni (Italia), un grup de folclor
inspirat de tradițiile regiunii italienești Cori,
alcătuit din trei trompetiști, trei bateriști și
10 aruncători de steaguri.
În loc de final, se conturează ideea cen
trală conform căreia activitățile bisericii
îmbinate cu ieșiri ocazionale oferă multă
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împlinire sufletească, deoarece omul fiind
o ființă relațională creată de Dumnezeu,
are în structura lui reflexul comuniunii cu
ceilalți.
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VIAŢA CREŞTINĂ
ÎN LUME
Pagină realizată de Ilie DORIN

50 de specialişti în restaura
re (theguardian.com).

FOTO: ionews.ro, craveonline.com

B

iserica Sfântului Mor
mânt va intra în cel mai
amplu proces de restau
rare din ultimii 200 de ani.
Proiectul costă 4 milioane
de dolari şi deja a început
strângerea de fonduri pen
tru acest obiectiv. Lucrarea
ar fi trebuit începută încă
de acum 50 de ani, dar nu a
existat un acord între confe
siunile creştine în privinţa
proiectului. Restauratorii vor
schimba, curăţa şi reataşa
marmura din exteriorul cape
lei şi vor întări structura de
rezistenţă. Locul sărutat de
milioane de creştini va fi ridi
cat puţin, lucru care va per
mite experţilor să privească
în interiorul mormântului
însuşi, prima oară în ultimele
două secole. Lucrarea va dura
aproximativ nouă luni, se va
încheia în primăvara anului
viitor şi va aduna împreună

Î

n Cairo, capitala Egiptu
lui, o relaţie de iubi
re dintre un creştin şi o
femeie musulmană a stârnit
furia comunităţii islamice
care a reacţionat cu violenţă,
fiind incendiate şase case.
Creştinii, care reprezintă în
jur de 10 % din populaţia
Egiptului, afirmă că sunt
în mod constant discrimi
naţi în disputele cu musul
manii, în pofida faptului că
preşedintele a declarat că
va încerca să rezolve unele
dintre cererile lor. Deseori,
bandele de infractori musul
mani vizează familiile creş
tine înstărite, răpindu-le
copiii pentru răscumpărare.
(gandul.info)

1,2 milioane dolari) pen
tru o instituţie educaţion
ală susţinută de Suveranul
Pontif. Papa a scris con
ducătorilor fundaţiei cerân
du-le să returneze suma; în
postscript a spus: „nu-mi
place 666”. De fapt, se
cunoaşte răceala profundă
dintre cei doi lideri argenti
nieni (theguardian.com).

M

el Gibson lucrează la
continuarea Patimilor
lui Hristos. De fapt,
acum va prezenta pe
marele ecran istoria Învierii
Domnului. Acum 12 ani, regi
zorul american a dat lovitu
ra în box-office cu încasări
de 612 milioane de dolari la
un film realizat cu un buget
de doar 30 de milioane
(theguardian.com).

P

apa Francisc a refuzat
o donaţie din partea
preşedintelui argenti
nian pentru că suma con
ţinea cifra 666. Şeful statului
de la Buenos Aires a oferit
16.666.000 pesos (aproape
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