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L
a finalul lecturării unei mult-lăuda-
te şi premiate cărţi despre depresie 
(Demonul amiezii, Andrew Solomon), 

îmi pun nenumărate întrebări despre tris-
teţea din jur, tristeţea din noi, tristeţea în 
sine. Suntem bolnavi, apăsaţi de probleme, 
dezorientaţi şi, foarte important, ne sim-
ţim singuri. Ajungem, astfel, la depresie, la 
excese, la căderi de tot felul. Astfel, unii îşi 
plâng durerea în faţa unui pahar sau anes-
teziindu-şi-o cu o „linie” de praf alb, unii 
merg la vrăjitoarele sau maeştrii unor cul-
te orientale care promit echilibru şi o sta-
re de eliberare - nirvana;  iar alţii îşi pleacă 
genunchii în faţa icoanelor şi caută alinare 
în Sfânta Taină a Spovedaniei. Nu trebuie 
uitaţi cei care bat la uşa psihologului, apoi 
a psihiatrului, psihofarmacologului şi, poa-
te, a neurologului. Însă, există și o catego-
rie de oameni care joacă pe scena vieţii un 
rol impecabil, fără să lase cuiva senzaţia că 
sunt chirciţi de suferinţă.

Dincolo de soluţiile fiecăruia, pe care 
nimeni nu poate să le judece şi să le înţelea-
gă perfect, rămâne gândul că vestea cea mai 
bună, izvorul generator de optimism, Învierea 
Domnului, nu este trăit de noi, nu ne adăpăm 
din el şi, de aceea, avem umerii aduşi în faţă. 
Hristos, dimpotrivă, Şi-a pus umerii pe Cruce, 
cu mult curaj, asumându-şi greşelile noastre, 
suferind pentru ele, ca un preambul la slăvita 
Sa ridicare din morţi. Citind sutele de pagini 
de relatări cu oameni care au ajuns în stări 

SUS INIMILE!
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

Sfânta Euharistie, cel mai bun 
leac împotriva depresiei
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îngrozitoare, m-a încercat părerea de rău că 
şi în proximitatea mea, probabil şi în a dum-
neavoastră, sunt persoane, chipuri ale lui 
Dumnezeu, obosite, înnegurate şi cu mâinile 
tremurânde.

„Tristeţea este rana sufletului” (Sfântul 
Ioan Gură de Aur). Dacă noi am trăi Învierea, 
cred că şi ei ar vedea lumina din noi şi ar 
avea prilej de speranţă. Nu cred că se poa-
te ieşi altfel din depresie. Suferinţele 
noastre, eşecurile, furtunile sunt paşi dăru-
iţi de Dumnezeu spre descoperirea Lui. 
Jumătatea lui septembrie, cu sărbătoarea 
Înălţării Sfintei Cruci în prim-plan, deşi o zi 
de post, îmi pare o zi de bucurie, un admi-
rabil tablou al curajului, al îndrăznirii spre 
cele bune: „În lume necazuri veţi avea, dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33). 
Şi pentru că uneori uităm asta, să o spunem 
frecvent, nouă înşine şi semenilor, ca inimi-
le noastre să fie Sus!  
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A
tât ca obiect, cât și ca semn 
de închinare, crucea este 
„pavăză, armă şi semn de 

biruinţă împotriva diavolului”,  așa cum ne 
spune Sfântul Ioan Damaschin.

Importanța semnului Sfintei Cruci este 
reliefată de pute-
rea acesteia asupra 
vrășmașului, fapt 
ce reiese dintr-o 
întamplare din viața 
Sfântului Apostol 
și Evanghelist Ioan. 
Dorind să se sinu-
cidă din cauza 
imposibilității plății 
datoriilor, un creștin 
a mers la un vrăji-
tor evreu să-i dea să 
bea „ceva de moar-
te”. Însă, nefiind 
hotărât ce să facă, 
înainte de a bea, el 
însemna paharul 
cu semnul Sfintei 
Cruci, puterea aces-
teia menținându-l 
nevătămat. Văzând acestea,  fermecăto-
rul  a mers cu acel creștin la Sfântul Ioan. 
Fiind călăuzit de acesta, evreul se botează 
și primește credința creștină. Iar creștinului 
sărac, Apostolul Ioan i-a cerut să-i adu-
că o sarcină de fân pe care a închinat-o. 
Transformându-se în aur fânul,  a fost folo-
sit pentru a-și plăti datoriile și pentru a se 
întreține.

„Ce este mai puternic, şarpele sau Crucea 

lui Hristos, pe care S-a răstignit şi a mân-
tuit toată lumea?” Acestea sunt cuvintele 
unei bătrâne foarte evlavioase, care îi aju-
ta pe închinători, de la Mănăstirea Dionisie 
din Olimp (Grecia). Fiind mulți șerpi în cur-
tea mănăstirii, bătrâna îi însemna cu sem-

nul crucii, iar șarpele 
înțepenea, astfel încât 
ea îi apuca cu mâna și 
îi dădea afară. În fieca-
re seară ne rugăm: „…
să piară diavolii de la 
fața celor ce iubesc pe 
Dumnezeu și se însem-
nează cu semnul cru-
cii…” pentru a fi păziți 
de primejdii, precum 
cele trei fete care  mer-
geau între două trenuri 
ce veneau din direcții 
opuse. Rămânând nevă-
tămate, fetele au văzut 
trei diavoli care se între-
bau unii pe alții de ce nu 
le-au împins sub tren. 
Răspunsul fiecăruia a 
fost justificat de purta-

rea unei cruciulițe la gât a uneia dintre fete și 
de însemnarea cu semnul crucii înainte de a 
pleca de acasa , a celorlate două.

Analiza câtorva minuni ale puterii Sfintei 
Cruci subliniază importanța acesteia „asu-
pra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți,  
izgonirea și înfrângerea tuturor curselor și 
ispitelor și asupririlor diavolești”,  așa cum 
frumos rostește preotul la slujba de  sfințire 
a crucii. 

CRUCEA,  
ARMĂ 

ÎMPOTRIVA  
DIAVOLULUI

Monica DAMIAN
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D
e ce facem semnul crucii după fieca-
re rugăciune sau când trecem pe lân-
gă o biserică ortodoxă? ar putea fi o 

întrebare banală la prima vedere, dar care îi 
blochează pe mulți creștini, chiar și pe cei 
practicanți. Majoritatea creștinilor, răspun-
de ferm: pentru că îmi ajută!, dar cum, în 
ce condiții și de ce?, puțini sunt interesați 
și aceasta pentru că semnul Sfintei Cruci a 
ajuns să fie bagatelizat. Din aceste motive, 
crucea ajunge să fie considerată un talis-
man, fiind în vogă, mai ales în rândul tineri-
lor, purtarea de rozarii.

În antichitate, crucea era un obiect de 
tortură pe care erau osândiți îndeosebi scla-
vii. Totodată, se socotea un blestem a fi răs-
tignit pe cruce. Deci, cum poate să ne ajute 
un semn, care era considerat în vechime: 
blestem, ocară etc.?

Adam, prin neascultarea față de 
Dumnezeu, a experimentat atât o moarte 
sufletească, cât și una biologică. Dumnezeu 
nu i-a întors spatele, ci a căutat să-l scape 
de această finalitate a păcatului, dorind să 
sufere în locul lui, dar, fiind veșnic, nu putea 
muri. Astfel, își ia un trup omenesc capabil 
de moarte, pentru a o învinge prin Înviere, 
trecând prin Cruce, spune Sfântul Atanasie 
cel Mare în al său Tratat despre Întruparea 
Cuvântului). Iubirea lui Hristos pentru uma-
nitate oferă alt sens Crucii. Verticalul și 

orizontalul lemnului, unite la mijloc, arată 
unirea lui Dumnezeu cu întreaga umanitate.

Semnul Sfintei Cruci, pentru a nu fi văzut 
ca un gest de „alungare a muștelor”, așa cum 
interpretează eterodocșii (de altă confesiu-
ne decât cea ortodoxă), trebuie să fie însoțit 
de gândul la Dumnezeu, având totodată și un 
strop de smerenie. Imaginea pe care o creea-
ză semnul crucii, făcut cu evlavie, nu poate să 
trezească decât respectul celor de alte con-
fesiuni, nicidecum disprețul. 

SEMNUL CRUCII -  
SIMBOL ŞI SEMNIFICAŢIE

Andrei JORA

FO
TO

: o
nl

in
er

ep
or

t.r
o



6sfântul dumitru -  poºtã paraclis universitar

DIMITRIOS  NR .  9 (108)DIN VIAÞA PAROHIEI

D
e Praznicul Adormirii Maicii Domnului, 
la invitația Părintelui Marius-Dragoș 
Curelea, comunitatea Bisericii „Sfântul 

Dumitru-Poștă” a participat la  hramul bise-
ricii din localitatea Poienarii Burchii (jud. 
Prahova), unde acesta slujește ca paroh.

Ca înainte de fiecare călătorie, nu știi încă 
ce frumuseți urmează să descoperi. După 
aproape o oră de mers cu mașina, am ajuns 
în satul Poienarii Burchii. Ajunși la biserică, 
slujba fiind începută, am studiat pictura de 
o mare frumusețe (realizată în jurul anului 
1800), care îmi dă o stare de liniște. Biserica 
am mai vizitat-o o dată, însă de-abia acum 
am avut ocazia să descopăr frumusețea aces-
tui loc. Spune o vorbă care îmi place foar-
te mult că: „A călători mult nu înseamnă a 

vedea multe locuri, ci a vedea cu alți ochi 
același loc”.

Slujba a fost oficiată de un sobor de sluji-
tori din care a făcut parte și Părintele Mihai și 
Părintele Diacon Bogdan, iar răspunsurile la 
strană au fost date de corul Bisericii „Sfântul 
Dumitru-Poștă”, având ca dirijor pe Cristinel 
Teșu. În timpul slujbei, câteva gospodine 
(„Martele”) din sat „se sileau și se îngrijeau”  
să pregătească masa de care ne-am bucu-
rat cu toții. La finalul slujbei, Părintele Mihai 
Gojgar a rostit cuvântul de învățătură în care 
a evidenţiat alegerea Mariei, sora lui Lazăr 
şi a Martei, pentru „partea cea bună”, adi-
că rugăciunea neîncetată, așa cum ne învață 
Sfântul Apostol Pavel: „Rugați-vă neîncetat” 
(I Tesaloniceni, 5, 17), dar şi să preţuim efor-
turile discrete ale celor care se străduiesc să 
ofere oaspeţilor o sărbătoare plăcută.

După ce Părintele Marius şi-a exprimat 
bucuria de a ne avea oaspeți, Ansamblul 
„Mugurii Poienarilor” ne-a încântat cu un 
scurt program artistic, constând în dansuri 
populare și poezii închinate Maicii Domnului. 
Spectacolul s-a încheiat și a fost urmat de o 
masă unde am mâncat, printre altele, cele 
mai bune prăjituri de casă. După ce am ros-
tit rugăciunea de mulțumire pentru „bună-
tăţile Tale cele pământeşti”, ne-am întors la 
Bucureşti, lăsând în urmă liniștea satului. 

SĂRBĂTORIREA  
MAICII DOMNULUI  
LA POIENARII 
BURCHII (JUD. 
PRAHOVA)
Mihaela MICU
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Ansamblul Mugurii Poienarilor

Vohodul Mare
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rucea este cel mai cunos-
cut simbol al creștinismului. 
Instrument de tortură pe care 

și-a găsit sfârșitul pământesc Iisus 
Hristos, pentru ca apoi să învie și 
să dea un nou sens existenței ome-
nirii, crucea nu a fost folosită ca obiect de 
cult sau venerație al noii credințe din pri-
mii ani ai acesteia. Totuși, încă din seco-
lul al III-lea, crucea începe a fi identificată 

cu creștinismul, scriito-
rul latin Tertulian denu-
mindu-i pe credincioși 
(în Apologeticum, cap. 
XVI) crucis religiosis, 
adică „adepți ai crucii”. 
Ca simbol al victoriei 

Mântuitorului asupra păcatului și a morții, 
semnul crucii apare cam în același timp, 
Tertulian amintindu-l (în De Corona Militis, 
cap. III) ca însoțind aproape orice activitate 
a creștinilor, de la așezatul la masă, până la 
îmbăiere sau ieșitul din casă. Reprezentarea 
iconografică a Mântuitorului pe 
cruce este de dată ceva mai târ-
zie, nefiind cunoscută niciuna 
mai devreme de secolul al VI-lea.

Reprezentată la începuturi în 
două forme simple, așa-zisa „cru-
ce grecească” (cu toate cele patru 
brațe de aceeași lungime) și cea 

„latină” (cu brațul de jos alungit), 
crucea creștină a dezvoltat o varie-
tate de forme, diferind de la o zonă 
geografică la alta – crucea celtică 
având un cerc în jurul intersecției 
brațelor sau crucea armenească 

ornamentată cu trefle – şi de la o Biserică la 
alta – crucea ortodoxă (numită și „bizantină” 
sau „rusească”) cu două bare orizontale și 
una oblică în partea de jos (unul dintre cele 
mai cunoscute exem-
ple), și crucea în for-
ma literei grecești tau, 
pe care o întâlnim la 
Ordinul Franciscan sau 
într-o formă modifica-
tă (cu un cerc deasupra), 
la creștinii din Orient. Heraldica este un alt 
domeniu care a folosit din plin simbolul cru-
cii, acesta apărând într-o diversitate de for-
me stilizate (de la crucea de Malta, la crucea 
cu crini) în stemele caselor nobiliare și ale 
statelor, pe drapele, dar și în decorații și ordi-

ne militare.
Simbol al ispășirii, dar și 

al iubirii lui Dumnezeu pentru 
oameni, crucea rămâne principa-
lul semn distinctiv al majorității 
creștinilor, fie ei ortodocși, cato-
lici, orientali, luterani sau angli-
cani. 

FORME ALE SFINTEI CRUCI
Bogdan NICOLAESCU

Cruce de Ierusalim

Cruce romană Cruce rusească

Cruce malteză
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Î
ntr-una din cântările Bisericii, alcătu-
ită după Psalmii lui David, preamărim 
pe Dumnezeu în cuvintele: „Sfânt este 

Domnul Dumnezeul nostru; înălţaţi pe 
Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi 
aşternutului picioarelor Lui, că Sfânt este”. O 
altă cântare bisericească, preamărind crucea 
zice: „Acum vedem aşternutul unde au stă-
tut picioarele Tale Stăpâne…”. Astăzi cu ade-
vărat cuvântul cel de Dumnezeu grăitor al lui 
David a luat sfârşit, că iată arătat ne închinăm 
şi aşternutului Preacuratelor Sale picioare.

Deci până la răstignirea Domnului pe cru-
ce, crucea era lemnul morţii celei mai de oca-
ră. Prin Sfintele Sale Pătimiri, Iisus a schimbat 
ocara în slavă, încât Apostolul Pavel nu găsea 
alt cuvânt în care să se laude decât în Crucea 
Domnului, mustrând pe cei ce sunt vrăjma-
şii crucii.

Deci lemnul crucii a fost prevestit prin 
prooroci, prin Moise şi prin David. Prin pro-
orocul David ne porunceşte să ne închinăm 
Crucii, aşternutului picioarelor Lui, că sfânt 
este.

Oare de ce zice despre Cruce că e aşter-
nut numai al picioarelor Lui? – Fiindcă Iisus 
S-a răstignit pe Cruce nu cu fiinţa Sa dum-
nezeiască, ci cu firea omenească, Adam cel 

nou, ceea ce în graiul profetului e tot una cu 
picioarele Lui Dumnezeu.

Să lămurim ceva şi din înţelesul crucii ca 
suferinţă.

Suferinţa, necazurile, încercările sunt cea 
mai necunoscută cruce, deşi fiecare are de 
dus câte una. Mai toţi se roagă lui Dumnezeu 
să-i scape de cruce. Nu e bine aşa. E semn că 
oamenii nu-i cunosc rostul şi nu-i cunosc pe 
sfinţi. Iată de pildă ce spune Marcu Ascetul, 
că prin aceasta se cunoaşte dacă o are cine-
va, dacă primeşte cu bucurie necazurile. Tot 
acest sfânt ne spune despre crucea încercă-
rilor, că pentru trei pricini vin asupra noastră:

1. ca pedeapsă pentru păcatele făcute 
(„pedeapsă” în graiul bătrânilor înseamnă 
învăţare de minte),

2. pentru ferirea de cele ce altfel le-am 
face, şi

3. pentru întărirea virtuţii. „Să nu spui că 
se poate câştiga virtutea fără necazuri: căci 
virtutea necercată în necazuri nu e întărită!” 
(Filocalia I).

Cea mai grea încercare a vieţii e necazul 
morţii. Cum stăm faţă de o asemenea încer-
care? Ar trebui să stăm şi mai liniştiţi ca faţă 
de cruce; fiindcă Mântuitorul prin moar-
tea Sa, a schimbat nu numai rostul crucii din 

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA 
SFINTEI CRUCI

(Părintele Arsenie Boca, extras din cartea „Cuvinte vii”)
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Să se scoale Dumnezeu și să se risi-
pească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața 
Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară 
cum piere fumul, cum se topește ceara 
de fața focului, așa să piară demonii de la 
fața celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și se 
însemnează cu semnul Crucii, zicând:

Bucură-te, preacinstită și de viață 
făcătoare Crucea Domnului, care gonești 
demonii cu puterea Celui ce S-a răstignit 
pe tine, a Domnului și Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos, Care S-a pogorât la iad 
și a călcat puterea diavolului și te-a dăru-
it nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre 
izgonirea a tot vrajmașul.

O, preacinstită și de viață făcătoare 
Crucea Domnului, ajută-mi mie cu Sfânta 
Fecioara Născătoare de Dumnezeu și cu 
toți Sfinții în veci. Amin.

ocară în slavă, ci a schimbat şi rostul morţii 
şi l-a făcut bun. Până la Iisus moartea era o 
pedeapsă dată firii omeneşti, plată a păca-
tului. De la înfrângerea morţii, prin învierea 
Omului nou, moartea cea mai grea încerca-
re a vieţii acesteia, s-a schimbat în moarte a 
păcatului şi a izbăvirii firii omeneşti. Aşa ne 
învaţă Sf. Maxim Mărturisitorul.

Iată de ce prăznuind Crucea vorbim de 
înviere şi a morţii omorâre.

Acestea sunt cunoştinţe duhovniceşti 
care dau curaj vieţii acesteia, îi dau înţeles şi 
o linişte cu atât mai mare cu cât e mai învol-
burată marea societăţii omeneşti.

Iată pe ce temelie stăm, în praznicul 
Înălţării, când zicem: „Crucii Tale ne închi-
năm Stăpâne şi sfântă Învierea Ta o lăudăm 
şi o mărim!”...

Sâmbătă, 14 septembrie 1949,  
Ziua Crucii

RUGĂCIUNEA 
SFINTEI CRUCI
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Î 
nainte de a vorbi despre motivul pen-
tru Biserica a rânduit să ţinem post de 
Înălţarea Sfintei Cruci, praznic ce este săr-

bătorit în fiecare an pe 14 septembrie, trebu-
ie văzut de câte feluri este postul în funcţie 
de durata lui. Postul rânduit de Biserică, după 
lungimea lui, este de două feluri: 1) post de o 
zi; 2) post de mai multe zile.   

Posturile de o zi se împart şi ele la rân-
dul lor în: 

• miercurea şi vinerea din fiecare săp-
tămână de peste an, în amintirea Patimilor 
Domnului (cu excepţia zilelor în care este 

harţi)
• Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
• Tăierea Capului Sfântului Ioan 

Botezătorul (29 august)
• Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
Motivul pentru care Biserica a stabilit să 

ţinem post în ziua Înălţării Sfintei Cruci este 
acela de a ne aminti de Patimile Domnului 
nostru Iisus Hristos care le-a suferit pe Cruce. 
În această zi, se ţine post total sau integral, 
când nu mâncăm nimic şi nu bem nici măcar 
apă. Acest fel de postire este numit ajunare 
totală sau, popular, post negru. 

DE CE ŢINEM POST 
DE ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI

Silviu-Constantin NEDELCU
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RÂNDUIELI BISERICEªTI
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„Doamne, armă asupra diavolului crucea 
Ta o ai dat nouă, căci se îngrozește și se cutre-
mură nesuferind a căuta spre puterea ei...”

O
mul, ființă vulnerabilă, simte, adeseori, 
nevoia de a fi ocrotit. El știe că aceas-
tă protecție o poate afla doar în ceva 

sau la cineva mai puternic. Așa cum un copil 
găsește brațele mamei sale ca fiind cel mai 
sigur loc din lume, tot așa ar trebui să fie per-
cepută și îmbrățișarea în care Dumnezeu 
cuprinde întreaga lume. Dar acest lucru nu se 
întâmplă de fiecare dată. Sunt destule cazuri 
în care ființa umană alege să se îndepărteze 
de sânul Tatălui său și să caute ocrotire în altă 
parte. Își face idoli din metale prețioase sau 
din propiile sale patimi, se închină la zeități 
plăsmuite de mintea ei, caută pavăză în anu-
mite obiecte care i-ar purta noroc. Printre 
aceste obiecte se numără și crucea.  Care este 
greșeala pe care omul se încăpățânează să o 

facă în aceas-
tă situație? 
Atribuie obiec-
tului ca atare 
o putere. Ori, 
crucea, înainte 
de a fi devenit 
altarul pe care 

Mântuitorul 

S-a jertfit pentru 
lume, era conside-
rată ca fiind semn 
al batjocurei, pen-
tru că răstignirea 
era cel mai înjositor 
mod de a-i pedep-
si pe nelegiuiți. 
Astfel, crucea este 
despărțită de ade-
vărata ei valoare spirituală, valoare cu care 
Hristos a împodobit-o, biruința asupra morții 
prin Răstignire și Înviere.

Din neștiință și superficialitate, crucea 
este folosită și ca accesoriu. De fapt, care este 
diferența între cruciulițele întâlnite la cerce-
ii unei distinse doamne sau domnișoare și 
cele care sunt purtate de creștini la gât? O fi 
dimensiunea diferită sau materialul din care 
sunt lucrate? Ar putea fi și aceasta, sau nu... 
Adevărata diferență constă în motivul pentru 
care sunt purtate. În primul caz, „cochetărea-
la”, dorința de a fi cât mai șic, determină folo-
sirea lor, pe când, în celălalt, credința nobilă 
că Hristos a dăruit omului posibilitatea de a 
accede la mântuire.

Aprecierea crucii la nivel de talisman sau 
accesoriu o golește de profundul ei sens, 
dragostea jertfelnică și mântuitoare a lui 
Dumnezeu pentru om. 

CRUCEA CA TALISMAN,  
OBIECT DE PODOABĂ

Roxana STAVĂR
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C
rucea, fără Hristos, nu are nicio valoa-
re.  Prin urmare, tatuajul în formă de 
cruce, abțibildurile cu o cruce însoțită 

de inițialele IS HR, NI KA etc. nu fac altce-
va decât să continue autoiluzia că suntem 
oameni credincioși și plăcuți lui Dumnezeu. 
Toate acestea reprezintă forme confortabile 
de a mărturisi credința. Ce folos să purtăm 
cruciuliță la gât, metanier la mână și un tatu-
aj pe antebraț reprezentând apartenența la 
creștinism, dacă ne lipsește cealaltă compo-
nentă care dă valoare crucii: Hristos lăuntric 
nouă. Unul dintre lucrurile care-L moti-
vează pe Dumnezeu să vină în inima noas-
tră e următorul: „întoarceți-vă către Mine 

[...] și atunci Mă 
voi întoarce și 
Eu către voi” 
(Zaharia 1, 3). 

Acum, tra-
gem un semnal 
de alarmă și pen-
tru cei care nu 
sunt tatuați. Dacă 
nu suntem pătați 

cu cerneală pe 
piele, în diver-
se forme atrac-
tive sau dacă nu 
avem cercei în 
urechi, ca băieți, 
nu înseam-
nă că suntem 
mai compati-
bili cu Raiul. Nu 
cunoaștem sufletul nimănui. Prorocul 
Daniel, în icoane, e reprezentat cu un cer-
cel în ureche. Pentru un tânăr din afara 
Bisericii, în această icoană ori s-a produs o 
eroare, ori e un Sfânt cool. Daniel, însă, fiind 
dus rob în Babilon odată cu poporul evreu, a 
fost însemnat cu cercel, semnul distinctiv al 
robilor în acea vreme.

Tatuajul în sine nu pare o problemă. 
Copiii se tatuează mereu. Întrebări de genul: 
cei mici se mai mântuiesc dacă sunt tatuați? 
sunt superflue. Mai importantă e întreba-
rea: de ce te tatuezi? Dintr-o dorință de a 
fi acceptat de ceilalți sau de a fi apreciat? 
Simți că ești mai credincios? Mai credincioși 
devenim când punem genunchiul jos la 
rugăciune sau înțelegând logica crucii: 
îți răstignești egoismul, guști din Înviere, 
acum și aici, dintr-o înviere duhovniceas-
că (Arhim. Policarp Chițulescu). De ce sunt 
mamele, care tocmai au născut, așa de vese-
le? Pentru că au uitat de sine și poartă în 
suflet doar grija pentru copilul lor. Tatuajul 
e un efect, nu o cauză. Cui îi place să ia mereu 
medicamente care tratează doar efectele și 
nu înlătură cauzele? Vindeci cauza, vindeci și 
efectul. 

TATUAJUL ÎN 
FORMĂ DE 
CRUCE
Daniel JORA
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S
e lucrează pe mai mul-
te fronturi pe şantie-
rul Bisericii „Sfântul 

Dumitru”. La acoperiş s-a 
încheiat fixarea structurii 
metalice şi se fac pregătiri 
pentru aşezarea învelitorii de 
cupru. La faţade se lucrează 
cu maximă atenţie la detalii-
le arhitectonice speciale ale 
lăcaşului nostru. Zvoniţa a 
primit un lac special ce îi dă 
o nuanţă arămie, fiind astfel 
pusă şi mai mult în valoare de 
razele soarelui. Înăuntru s-a 
finalizat montarea minunatei 
pardoseli din calcar de Vratsa, 
o piatră rezistentă, deosebit 
de frumoasă, dar care necesi-
tă o îngrijire atentă, fără expunere la ulei şi 
ceară. Restaurarea picturii murale continuă 
la faţada de apus. După ce se vor încheia de 

refăcut cele trei ocniţe mari 
de deasupra intrării, se va 
aborda brâul cu cei doispreze-
ce apostoli de la cornişă. Abia 
apoi, vom deschide un front 
de lucru în interiorul biseri-
cii (probabil, peste aproxi-
mativ trei săptămâni). Pentru 
că finanţarea pentru pictura 
murală nu o avem asigurată, 
vă rugăm să fiţi alături de noi 
şi să faceţi cunoscut demersul 
nostru persoanelor şi firme-
lor care ne pot ajuta în strân-
gerea sumei de aproximativ 
900.000 de lei. Am deschis 
o colectă pentru strângerea 
fondurilor necesare. De ase-
menea, cei care doriţi să achi-

taţi restaurarea unui sfânt anume, vă rugăm 
să ne anunţaţi, ne-ar fi de mare ajutor.

Vă mulţumim anticipat!  

DE LA CELE PĂMÂNTEŞTI  
SPRE CELE CEREŞTI... 

Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR
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C 
oreea de Nord a inter-
zis toate produse-
le care poartă mărci ce 

seamănă cu o cruce într-o 
represiune acerbă şi conti-
nuă asupra creștinismului. 
(jesusislord.co.uk)

B
iserica „Sfânta Rita” 
din Paris, datând din 
secolul al XV-lea, a fost 

evacuată violent de poliție 
în dimineața zilei de 3 
august, în timp ce politici-
enii locali și credincioșii se 
aflau în clădire pentru a se 
opune demolarării ei, deja 
planificate conform unei 
hotărâri a instanței de jude-
cată. Biserica va fi demolată 

VIAŢA CREŞTINĂ 
ÎN LUME

Pagină realizată de Ilie DORIN
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pentru a face loc unei parcări.   
(francais.rt.com)

Î
n perioada 12 august – 
23 septembrie are loc 
la New York o expoziţie 

de icoane ortodoxe ruseşti 
şi obiecte de cult. Acestea 
aparţin Fundației de isto-
rie rusă și Mănăstirii „Sfânta 
Treime” din Jordanville, 
centrul spiritual al Bisericii 
Ortodoxe Ruse din America.  
(interfax-religion.com) 

U
n grup de 26 de 
anarhiști au între-
rupt slujba Sfintei 

Liturghii oficiată dumi-
nică, 31.07.2016, în 

Biserica „Sfântul Grigorie 
Palama” din Salonic, infor-
mează Greek Reporter. 
Grupul a motivat aceas-
tă acțiune prin protestul 
față de evacuarea clădiri-
lor din oraș care erau ocupa-
te ilegal de către refugiați.  
(activenews.ro)

Î
n mai multe oraşe din 
Franţa, sute de musul-
mani au participat dumi-

nică, 31.07.2016, la slujbele 
catolicilor în semn de solida-
ritate cu preotul ucis de jiha-
dişti. La catedrala din Rouen, 
aproximativ o sută de musul-
mani au răspuns apelului 
făcut de Consiliul francez al 
Cultului Musulman de a par-
ticipa la liturghia creștinilor. 
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi 
la Bordeaux şi la Nisa. (rfi.ro) 

Biserica Sfânta Rita 
din Paris

Misa de la Rouen, 
31.07.2016
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