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„DECÂT“
ÎNSEAMNĂ
„PUŢIN“?

E

xistă în biografia romanţată a lui
Francisc de Assisi, unul din cei
mai cunoscuţi sfinţi din Biserica
Romano-Catolică, în
minunata lucrare a
lui Nikos Kazantzakis
Sărăcuţul
lui
Dumnezeu (Editura
Humanitas Fiction,
2016), un fragment
pe care l-am considerat punct de început
pentru acest editorial. La un moment
dat, mult-milostivul,
răbdătorul, chinui
tul, umilitul şi complet-săracul Francisc,
într-un dialog cu
un alt frate călugăr,
spune că el nu mai
are nimic. Nu are
nici un fel de bunuri materiale, sănătatea
îi este mai mult decât şubrezită, demnitatea îi era călcată în picioare de semenii care
nu îl înţelegeau. În acest context, lăudând
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„Sfânta Simplitate”, căreia îşi propunea
să slujească, ridică fericit braţele către
cer mărturisindu-şi lipsa de orice. Replica
celuilalt monah este
surprinzătoare
şi
pilduitoare.
„Nu
ai nimic? Cât timp
mai ai nădejdea în
Dumnezeu, ai ceva,
ba chiar mult. Nimic
nu au aceia care au
pierdut totul, inclusiv nădejdea în Cel
de Sus”.
În contemporaneitatea
românea
scă, „decât”-ul a fost
subiect de discuţii la
radio şi televiziune, a
generat polemici, ironii şi capcane. Peste
toate, am remarcat
că gramatica nu a fost prietena multora în
şcoală. Dar puteam face şi o teorie a felului
în care se percep lipsa ori suferinţa, absenţa ori slăbiciunea. Pentru unul, să mănânce
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salată de roşii cu brânză reprezintă o „Fata Morgana”, pentru
altul, apare ca expresia unei sărăcii lucii. Hotelul de 3 stele poate fi un vis frumos pentru un om sărac, dar o cocină pentru
un parvenit bogat. Trecutul şi educaţia ne
oferă perspective diferite asupra realităţilor.
De aceea ne şi certăm, pentru că nu vedem
aceleaşi lucruri. Dar dacă suntem primii care
acceptăm că nu distingem corect,
aducem pacea în jurul nostru.
În vremea Sfântului
Profet Ilie, acum trei milenii, o secetă cumplită a
adus foamea în Israel.
Refugiat în Sarepta
Sidonului, Ilie roagă o
văduvă să îi aducă puţină
apă. Apoi, cere şi pâine. Ea
însă a zis: “Viu este Domnul
Dumnezeul tău, n-am nici o fărâmitură de pâine, ci numai o mână de făină întrun vas şi puţin untdelemn într-un urcior. Şi
iată, am adunat câteva vreascuri şi mă duc
să o gătesc pentru mine şi pentru fiul meu
şi apoi să mâncăm şi să murim!” (III Regi 17,
12) Ilie insistă şi îi promite că nivelul făinii şi
uleiului nu va scădea. Nu i-a promis bogăţie,
i-a promis suficienţă. Aşa s-a întâmplat. Cei
trei au supravieţuit, ocrotiţi de Dumnezeu,
pe toată perioada de trei ani şi jumătate de
neplouare.
Dumnezeu nu l-a trimis pe Ilie în casa
unor bogaţi, a unora mai înstăriţi. L-a ghidat
către un cămin unde „decât”-ul era la ordinea zilei, unde existenţa era o problemă cotidiană. Minunile apar acolo unde Dumnezeu
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hotărăşte, dar de ce, totuşi, par să apară mai
ales acolo unde se pierde speranţa, unde dispare calculul? Lazăr în mormânt, văduva disperată din Nain, această văduvă din Liban
par a fi istorii repetate, poveşti incredibile şi extraordinar de încurajatoare ale unora
care nu mai aveau nimic. Care păreau că au
ajuns la un capăt al speranţei şi înţelegeau
că de acolo, din buza existenţei, posibilităţile
au dispărut. Acolo apare Dumnezeu.
Acesta este miracolul. Când eşti
la pământ, zdrobit de durere, învins, părăsit şi răstignit, Tatăl apare providenţial
şi ridică morţi, trupuri şi
suflete.
Darurile Lui nu au limite. Nu doar că făina şi uleiul
nu au dispărut din casa aceea,
dar şi fiul văduvei a fost ridicat
din morţi de Ilie. Imposibil să redai
viaţa fabuloasă a slăvitului proroc din Tesba
Galaadului. De aceea, vă invit să lecturaţi
Cărţile Regilor, din Vechiul Testament, acolo
unde apar relatate faptele săvârşite de acest
profet exponenţial din Sfânta Scriptură.
„Decât” e o capcană. El poate fi mult.
Indiferent cum ar fi, chiar şi când privim deznădăjduiţi abisul, Dumnezeu este cu noi şi
minunea apare ca posibilă în orice clipă.
„Decât”-ul nostru se traduce printr-o imagine-ideal în alt colţ al lumii. Puţin pentru
noi se preschimbă într-un extaz pentru alţii.
Probleme de perspectivă. Plouă, Sfinte Ilie,
peste noi focul credinţei tale şi răcoreşte-ne
cu ocrotirea ta părintească!
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SFÂNTUL
MUCENIC
EMILIAN DE LA
DUROSTORUM
Mihai STOICA
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cercetarea ordonată de Capitolin este adus
şi pedepsit ca vinovat un ţăran care trecea
prin faţa templului. Văzând bătăile suferite de acesta, Emilian se predă mărturisindu-şi fapta şi este arestat pe 16 iulie 362.
El se recunoaşte „rob al lui Hristos” şi este
bătut cu vine de bou, iar mai apoi neapostaziind (adică nepărăsindu-și credința) este trimis să fie ars pe rug. Înainte de aceasta cere
îngăduinţă să se roage, iar apoi este aruncat în foc. În chip minunat este păzit neatins
şi, văzând aceasta, dă slavă lui Dumnezeu
însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci şi
zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, primeşte
sufletul meu!”. Adoarme întru Domnul pe 18
iulie 362, zi în care este pomenit în Biserica
Ortodoxă.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse
Hristoase, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe
noi!
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«P

e armata țării, pe ostaşii căzuţi pe
câmpurile de luptă… să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru
împărăţia Sa» este una dintre cererile înălţate de Sfânta noastră Biserică în cadrul
Sfintei Liturghii. Şi este îndreptăţită această cerere, deoarece avem exemple ale multor ostaşi, funcţionari în diferite armate care
au renunţat la statutul şi beneficiile lor pentru Hristos. Unul dintre aceştia este Sfântul
Mucenic Emilian din Durostorum, Silistra de
azi pe Dunăre.
În timpul domniei împăratului Iulian
Apostatul (361-363) s-a încercat, inclusiv pe
meleagurile noastre, învierea păgânismului. După emiterea edictului de interzicere
a creştinismului, este trimis în Durostorum
Capitolin, „vicarul Traciei”, iubitor de idoli,
care este informat de conducătorii cetăţii că
locuitorii acesteia se închină şi aduc jertfe
zeilor. Mulţumit de răspuns, Capitolin invită
la un ospăţ pe toţi mai marii cetăţii. În timpul
festinului, tânărul Emilian, dorind să îşi arate credinţa în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, intră în templul păgân şi distruge altarele
şi jertfele idoleşti, ieşind fără să fie văzut. La
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ntreaga Psaltire accencare umblă, și rostește
tuează
necesitatea
o scurtă rugăciune: „Tu
încrederii în Dumnezeu
vei aprinde făclia mea,
în momentele mai dificiDoamne;
Dumnezeul
le din viață. Însuși Hristos
meu, vei lumina întunerămâne dezamăgit când
ricul meu” (Psalmi 17,
spune: „O, neam necre31). Dumnezeu ne încudincios şi îndărătnic,
rajează să-i cerem ajutopână când voi fi cu voi?”
rul în ispite (Psalmi 90,
(Matei 17, 17), pentru că
14-16). Tensiunea gânîn lupta noastră duhovnidurilor negre îngusteacească nu avem încredeză vederea minții, astfel
re în El. Dumnezeu e în
încât se reduce și număacelași timp dezamăgit
rul soluțiilor.
și imposibil de dezamăDe ce e chemat Duhul
git, din moment ce nicioSfânt la începutul fiecărei
dată nu întoarce spatele
rugăciuni personale sau
omului, îi trece cu vedeîn Biserică, la slujbe, prin
rea scăderea, iar unde
rugăciunea
„Împărate
e înțelegere a greșelii,
Ceresc”?
În greae și povățuire la limacă, termenul „paraklinul dorit de noi (Psalmi
tos” înseamnă „avocat”,
Daniel JORA
106, 30) . Tot El ne ara„mijlocitor”sau „mângâtă că este greu să îți menții privirea spre ietor”. Apostolul Pavel ne pune în atenție
Dumnezeu în ispită atunci când zice: „de poți faptul că „Duhul vine în ajutor slăbiciunii
crede” (Marcu 9, 23). Apostolul Petru când noastre, pentru că noi nu ştim să ne rugăm
a mers pe ape și-a pierdut privirea dinspre cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă penHristos, înfricoșându-se de valuri și s-a tul- tru noi cu suspine negrăite” (Romani 8, 26).
burat (Matei 14, 30). Valurile sunt gândurile Plecând de la citatul amintit anterior, aceasîntunecoase care ne blochează și ne produc tă rugăciune ar putea suna în felul următor:
teamă sau deznădejde.
„Împărate Ceresc, Apărătorule (al nostru în
Psalmistul, înțelegând că nu se află în fața lui Dumnezeu) sau Mijlocitorule, (...) vino
sine toate soluțiile, pentru a scăpa de bez- și Te sălășluiește întru noi” și fă o rugăciune
na gândurilor își îndreaptă privirea spre în „duh și în adevăr” (Ioan 4, 24), fă o rugăciuEl, indiferent de valurile înfricoșătoare pe ne plăcută Ție, orientată tot către Tine.


„DE POŢI
CREDE“

(MARCU 9, 23)

FOTO: elohov.ru
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MINUNILE
SFÂNTULUI
ILIE
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și tuturor. Chiar și ziarele ar trebui să publice acest lucru...” Soldatul a răspuns: „Nu mă
vor crede, Sfinte. Dar spune-mi, cine ești?”
„Eu sunt profetul Ilie. Și pentru ca oamenii să te creadă mai mult, le vei spune că în
acea stâncă (și a arătat spre zonă), vor săpa și
vor găsi o biserică veche de-a mea și deasupra ei, să construiască o biserică nouă”. El a
mers și a povestit acest lucru întregului oraș
și întâmplarea fost publicată în toate ziarele locale. Mulți au crezut și ș-au schimbat
viața. Asociația de brutari, care îl cinstesc pe
profetul Ilie, ca și patron lor, a săpat în stânca ce a fost indicată și au descoperit o biserică veche, construind una nouă, deasupra ei,
în cinstea Profetului Ilie. Soldatul a schimbat multe vieți și a trăit restul vieții sale ca un
model de un bun creștin.

(Călugărul Lazăr de la Mănăstirea Dionysiou,
Muntele Athos - text preluat de pe doxologia.ro)
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U

n soldat era staționat să păzească o
baracă și la miezul nopții a auzit pașii
unei persoane, care se apropia de
el. Soldatul a crezut că era un ofițer care,
așa cum se obișnuiește, venea să îl verifice. Soldatul a strigat: „Stai!” dar din nou, a
auzit pașii apropiindu-se de el. Pentru a doua
oară a strigat: „Stai! Cine-i acolo?” Cu arma
în mână, nu a primit nici un răspuns. A fost
apoi, forțat să spună: „Stai sau trag!” De îndată ce a spus „trag”, arma i-a fost smulsă din
mâini și a aterizat la aproximativ cincizeci de
metri distanță. Apoi a văzut, dintr-o dată, în
loc de un ofițer, așa cum a crezut că ar fi, un
preot învăluit de o lumină strălucitoare, asemenea fulgerului. Când a văzut acest lucru,
s-a înfricoșat foarte tare. Preotul i-a spus:
„Nu te teme, copilul meu, nu-ți fie frică, dar
spune-mi, binecuvântatule, de ce hulești cele
sfinte? Pe Hristos, pe Maica Domnului și pe
Sfinți?” Simțind remușcări, a început să plângă și și-a cerut iertare, spunând: „Iartă-mă,
Părinte Sfinte, fac asta din cauza răutății mele
și a multor ani petrecuți în obiceiuri rele.
Iartă-mă!” Sfântul i-a spus: „Trebuie să predici tuturor să se pocăiască și să nu hulească cele sfinte (în societatea românească, cea
mai întâlnită hulire este înjuratul de cele sfinte). Să comunici acest lucru și în metropolă
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COMENTARIU LA PRAZNICUL
SFÂNTULUI ILIE TESVITEANUL
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«A

hab, rege nelegiuit, căsătorit cu idolatra Isabela, a acceptat închinarea
la zeul păgân Baal, căruia i-a rânduit 450 de preoţi mincinoşi, iar pe preoţii
adevăratului Dumnezeu i-a omorât. Atunci
Ilie, după ce, cu puterea Domnului, a încuiat cerul spre a nu mai ploua 3 ani şi 6 luni,
ca pedeapsă pentru această nelegiuire, i-a
avertizat pe toţi închinătorii la idoli: „Pană
când veţi şchiopăta de amândouă picioarele?
Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi lui!” Iar
cu prilejul jertfei de pe Muntele Carmel, Ilie
i-a făcut de ras pe preoţii idolatri, care strigau in zadar pe Baal: „Strigaţi mai tare.. Poate
stă de vorbă cu cineva, poate doarme...”, iar
poporul lămurindu-se de minciuna lor, i-a
ucis pe loc. Ce ar face Ilie astăzi, in mijlocul
idolatrilor secolului XX, al puzderiilor de secte, al „taumaturgilor” răsăriţi din noaptea
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comunismului ateu, al pretinşilor „guru”, ai
abaterii quasi-generale de la normele moralei creştine? Ar striga răspicat: „Pană când
veţi şchiopăta, o, românilor? Ziceţi că sunteţi urmaşii lui Mircea cel Bătrân, Alexandru
cel Bun, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Constantin
Brâncoveanu-Mucenicul, Mihai I cel Devotat?
Dacă da, vă întreb: ce credinţă au avut? Nu
cea ortodoxă? Şi atunci, de ce alergaţi după
credinţe străine de neam şi după dumnezei
străini?...”
Ce ar face predicatorilor de tot felul
(în fapt, preoţi mincinoşi)? Le-ar demasca
impostura, cu temeiuri biblice şi patristice, în
aşa fel încât poporul drept-credincios, luminat, să nu le mai cadă victimă”.

(fragment din Predică la Sfântul Ilie,
Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon,
„Mergând, învăţaţi...”, Bucureşti, 2001).
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P

reamărite şi preaminunate prorocule
al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe
pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna
ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu
semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui
Dumnezeu bunăvoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele
Taborului,
în
timpul
Schimbării Lui la faţă,
acum sălăşluind în locaşurile raiului şi stând în
faţa tronului Împăratului
Ceresc, auzi-ne pe noi
păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa sfintei
tale icoane, şi cu umilinţă
alergăm către mijlocirea
ta. Roagă-te pentru noi
lui Dumnezeu, Iubitorul
de oameni, să ne dea
nouă duhul pocăinţei, al
izbăvirii de păcate şi cu
atotputernica Sa bunăvoinţă să ne ajute să ne
depărtăm din calea păcatului, îndrumândune spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în
lupta împotriva poftelor şi a patimilor noastre,
sădind în inimile noastre duhul smereniei, al
blândeţii, duhul iubirii de aproapele nostru, al
bunătăţii, al răbdării, al înţelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu şi al izbăvirii aproapelui. Nimiceşte prin rugăciunile
tale, prorocule, năravurile cele rele ale lumii,
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ce întinează neamul creştinesc prin necinstirea credinţei dreptslăvitoare, faţă de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului,
prin necinstirea părinţilor şi a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în
bezna necinstei, a desfrâului şi a pierzaniei.
Depărtează de la noi, preamărite prorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu;
apără oraşele, satele şi ţara
noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli şi
răni aducătoare de moarte, de neînţelegeri între
fraţi, de năvălirea asupra
noastră a altor neamuri
şi de războiul cel dintre
noi... Mijloceşte, prorocule
al lui Dumnezeu, păstoriţilor noştri râvna fierbinte
către Dumnezeu, purtare
de grijă pentru mântuirea
sufletească a păstoriţilor,
înţelepciune în purtare şi învăţătura, cucernicie şi tărie în ispite; judecătorilor dăruieşte-le
nepărtinire şi lepădare de pofta câştigurilor,
dreptate şi milă faţă de cei obijduiţi; tuturor
cârmuitorilor purtare de grijă faţă de supuşi,
milă şi dreaptă judecată, iar dreptcredincioşilor supunere şi ascultare faţă de cârmuitori,
cum şi îndeplinirea cu sârguinţă a tuturor
îndatoririlor lor; ca astfel, în pace şi cucernicie, să petrecem veacul acesta. Amin.
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Rugăciune către Sfântul Ilie
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1913 este și anul nașterii aviației militare române. Atunci, Parlamentul României
a decis organizarea aeronauticii militare ca armă de sine stătătoare în cadrul
Comandamentului Geniului și tot atunci,
în cadrul celui de-al doilea război balcanic,
piloții români, printre care se afla și Aurel
Vlaicu, au efectuat misiuni de recunoaștere.
Direcția de distrugere a oricăror legături
cu trecutul creștin al românilor urmărită
de regimul comunist instalat după cel deAl Doilea Război Mondial a avut consecințe
și în sărbătorirea zilei aviatorilor: în 1964,
această zi a fost stabilită pe 17 iunie – dată
care marca primul zbor al lui Aurel Vlaicu
cu un aparat proiectat și construit de el, în
1910. După Revoluția din 1989 s-a încercat
o revenire la vechea tradiție, în primă fază
Ziua Aviației ținându-se în ambele date, 17
iunie și 20 iulie. În 1995, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a dispus oficierea unei slujbe de pomenire la Monumentul
Aviatorilor în ziua prăznuirii Sfântului Ilie,
ca și oriunde unitățile militare de aviație ar
fi solicitat acest lucru.
Începând cu 2004, aviatorii români au
revenit la celebrarea Zilei Aviației doar de
sărbătoarea Sfântului Ilie Tesviteanul.

PE ARIPILE
VÂNTULUI
e 20 iulie, se prăznuiește suirea la cer,
în car de foc, a Sfântului Proroc Ilie
Tesviteanul. Episodul biblic a inspirat aviatorii români, aflați încă la stadiul de
pionieri ai aviației, în 1913, să îl aleagă pe
Sfântul Ilie ca protector al lor și al acestei
activități pline de pericole și riscuri. 20 iulie
a devenit, astfel, Ziua aviatorilor români, iar
ulterior și a Forțelor Aeriene Române. Anul

sfântul dumitru - poºtã



Fapt mai puțin cunoscut, poate, Sfântul
Ilie este și protectorul... energeticienilor.
Începând cu anul 1992, 20 iulie este și Ziua
Energeticianului, marele profet biblic fiind
și ocrotitorul spiritual al celor care lucrează
în domeniul energiei electrice.
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AVIAŢIA ROMÂNĂ - MEMORIE,
PERSONALITĂŢI, ÎMPLINIRI
Bogdan NICOLAESCU
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în două hangare, primul dedicat perioadei
de la începuturi până la sfârșitul anilor ’50,
iar cel de-al doilea anilor aviației supersonice, muzeul prezintă câteva colecții foarte interesante. Printre cele mai atractive se
află numeroase exponate amintesc replica
avionului Vuia 1, cea a avionului I.A.R.-80,
„protagonist” de concepție integral românească al ultimului război mondial, sau
Ordinul Național „Virtutea Aeronautică”,
înființat de regele Carol al II-lea, prima
decorație din lume cu specific aeronautic.
Muzeul este situat pe str. Fabrica de
Glucoză, nr. 2-4. Programul de vizitare este
între orele 9-17 (de luni până vineri) și 10-18
(sâmbăta și duminica), prețul unui bilet fiind
de 10 lei (5 lei pentru elevi, studenți și pensionari). Veteranii şi preșcolarii beneficiază de
intrare liberă.
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D

e Ziua Aviaţiei române, vă propunem
vizitarea a două locuri speciale, în care
putem omagia eroii aerului.
Primul dintre acestea este Monumentul
Eroilor Aerului, care, de câțiva ani a devenit tradițional. Este locul de unde se poate
urmări, de Ziua Aviației Române și a Forțelor
Aeriene, un scurt spectacol aerian al celor
mai reprezentative aparate din dotarea
Ministerului Apărării Naţionale și a celui de
Interne. Amplasat în Piața Aviatorilor, la mijlocul bulevardului cu același nume, în apropierea Parcului Kiseleff, monumentul este
un ansamblu de mai multe sculpturi în bronz
realizate de Iosif Fekete, după un proiect al
Lidiei Kotzebue, finalizat în 1935. Alături de
Arcul de Triumf, aflat în apropiere, monumentul a devenit o emblemă a Bucureștilor,
mai ales datorită impozantei statui a „omului
zburător” aflată în vârful obeliscului, ansamblul atingând astfel o înălțime de 20 de
metri. Sculptate în plăci de bronz, pe soclu
se găsesc numele aviatorilor căzuți între
1930-1935.
Al doilea loc la care făceam referință este
Muzeul Național al Aviației Române. În ciuda participării timpurii a românilor la dezvoltarea aviației moderne, prin personalități de
marcă precum Traian Vuia, Aurel Vlaicu sau
Henri Coandă, acest muzeu este unul foarte tânăr, fiind deschis abia în 1993. Împărțit
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Trasaţi câte o linie către animăluţul
căruia îi corespunde textul şi coloraţi-l
cum vreţi voi.

Caşcaval şi brânză grasă,
Caută dânsul prin casă;
O pisică, de aude,
Iute-iute se ascunde.

(………………………….)

Îmbrăcat într-o blăniţă,
Cu un petec de codiţă,
El mănâncă morcovior
Şi e mare-alergător.

?

(………………………….)

Coadă lungă, coamă are
Şi copite la picioare,
Mănâncă ovăz la prânz
Şi acasă are-un mânz.

(………………………….)

?

FOTO: supercoloring.com, deviantart.com

Cu pernuţa lui de ace
Umblă-ncolo şi încoace,
Iar dacă ceva nu-i place,
Într-o clipă ghem se face.

MUNTEAN, Lucia. Ghicitori.
Petroşani: Editura Genesis, 2012
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PROVOCĂRILE
VACANŢEI LA MARE

«T

oate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt
îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit
de ceva» (I Cor. 6, 12).
În sfârșit, a venit și vacanța! Nu știi dacă
cu trenul din Franța, dar important este că
a sosit și ești în sfârșit liberă să zburzi întrun suflet spre marea care te va primi în
îmbrățișarea valurilor ei răcoritoare, fără a-ți
cere vreo socoteală pentru îndelungata ta absență
de până atunci.
Bineînțeles,
ai
plănuit această
evadare din cotidian cu ceva vreme în urmă. Totul
este aranjat, ți-ai
făcut și bagajul, iar prietenii...
normal, prietenii nu te dezamăgesc niciodată. Veți petrece acest timp împreună. Ești
creștină practicantă. Ei nu sunt chiar toți pe
aceeași lungime de undă cu tine. Nu-i nimic.
Crezi că o să fii stăpână pe situație, și nu ea
va stăpâni peste tine.
După o călătorie cu trenul plină de zâmbete și voie bună, ajungeți în sfârșit la mult
dorita destinație. E un timp numai bun

sfântul dumitru - poºtã

pentru plajă și înot. Pe seară hotărâți să
petreceți împreună într-un club. Totul bine
și frumos, deși cam zgomotos. După un timp,
observi că unii dintre ai tăi prieteni au cam
exagerat cu alcoolul și s-au cam lăsat purtați
de val. Te sfătuiesc să fii și tu un pic mai relaxată și să încerci ceva nou, poate o țigară, o
băutură mai tare? Gestionezi bine lucrurile,
dar observi cum un amic un pic cam amețit
este ferm convins că în seara asta ești
mai frumoasă ca niciodată și ar vrea să
vă cunoașteți
mai bine. Îl
convingi cu
greu că tu ești
aceeași și că
nu te-ai aranjat în vreun fel mai special acum. Treci cu
bine peste acest episod, iar răsăritul soarelui
de a doua zi readuce totul la normal. Totuși,
consideri că trebuie să fii mai riguroasă în
alegerea anturajului. Revii acasă și îți dai seama dacă ai rămas la fel de așezată sufletește
după sentimentul care te copleșește atunci
când privești icoana cu Mântuitorul, din
camera ta.
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VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME
Pagină realizată de Ilie DORIN

U

C

atez Elisabeth este o
tânără catolică trecută
pe lista persoanelor ce
vor fi sanctificate de Biserica
Catolică. Aceasta s-a născut
în anul 1880 în Franţa, iar la
21 de ani, în anul 1901, se
retrage într-o mânăstire din
Dijon având o dragoste specială pentru Sfânta Treime,
fapt pentru care îşi va ataşa
acest nume la numele său
devenind astfel Elisabeta
a Sfintei Treimi. Preotul
mănăstirii a simţit în inima
tinerei o predispoziţie spre
sfinţenie, aceasta având
o dragoste profundă pentru Domnul Iisus Hristos.
(churchmilitant.com)
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Î

n Canada s-a dat o lege care
permite eutanasia şi sinuciderea asistată. Condiţia
medicală dureroasă şi iremediabilă a unei persoane este
suficientă pentru ca aceasta
să se poată sinucide asistat
sau să ceară să fie eutanasiată. Dezbaterea legii a aprins
discuţiile despre dreptul la
viaţă, etică, morală, precum
şi despre constituţionalitatea legii. (cbc.ca).
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Î

n Siria continuă atacurile
musulmanilor împotriva
creştinilor. În localitatea
Raqqa, din 1400 de fami
lii care locuiau aici în 2014,
acum au mai rămas apro
ximativ 50. Mulţi creştini au
plecat, alţii au fost omorâţi.
Cei care au rămas trebuie să
plătească o taxă de protecţie
de 54.000 de lire siriene pentru fiecare om ori să adere la
islam. Ioan, un creştin sirian
mărturiseşte cu tristeţe că
bisericile au fost distruse,
preoţii omorâţi, dar are speranţa că trupele ISIS vor părăsi localitatea şi creştinii
îşi vor relua viaţa paşnică.
(christiantoday.com)

n conflict major a
izbucnit între pre
şedintele
statului
Filipine şi Biserica Roma
no-Catolică din această ţară.
Rodrigo Duterte doreşte
iniţierea unui program
naţional de planning familial în care să sporească
metodele de contracepţie
şi avort, dar şi să limiteze
numărul copiilor dintr-o
familie la trei. În aplica
rea politicilor sale, acesta a
intrat în conflict cu Biserica
Romano-Catolică care se
opune, prin învăţăturile ei,
acestor practici antiumane.
(washingtonpost.com)
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