
lalte lumânări aprinse la înmormântare.
Urmând pilda celor dintâi creştini, tru-

pul morţilor se spală cu apă curată, ca să 
ne aducă aminte de apa Sfântului Botez, 
care ne-a sfinţit sufletele, apoi se îmbracă 
în haine curate, care închipuie veşmântul 
nestricăciunii în care ne vom îmbrăca în 
ziua judecăţii lui Dumnezeu.

Aşezarea în sicriu arată grija de a ocroti 
până la putrezire trupul mortului de greuta-
tea pământului şi totodată închipuie odihna 
sub acoperământul Celui Preaînalt. Pânza 
albă închipuie acoperământul lui Hristos. 
Crucea sau icoana pe pieptul mortului este 
scut şi armă a sufletului împotriva îngeri-
lor răi şi arată că creştinul îşi dă duhul său 
în mâinile lui Hristos. Aşezarea mortului 
cu faţa la răsărit, ca şi la Botez, arată că 
Hristos, lumina cea adevărată, a venit de la 
răsărit şi tot acolo se va arăta ca să judece 
viii şi morţii. Tragerea clopotelor vesteşte 
credincioşilor moartea unuia dintre ei, îi 
îndeamnă sa se roage pentru el, ca Dumne-
zeu să-l ierte, aduce aminte tuturor că toţi 
suntem muritori şi ne duce cu gândul la 
trâmbiţa îngerilor de la judecata de apoi.

Fiecare creştin este o biserică a lui 
Dumnezeu, iar când trupul său moare, 
Biserica îl ia în primire, se roagă pentru 
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Deşi biologic moartea apare la fel tu-
turor oamenilor, ea este înţeleasă diferit. 
Astfel, pentru cei care cred că există numai 
viaţa materială, moartea pare să fie un fapt 
îngrozitor care trebuie evitat cât mai mult, 
sau un fapt natural ce trebuie acceptat cu 
resemnare.

Învăţătura creştină dă morţii un sens 
superior pozitiv. În sens creştin, 
moartea, deşi este consecinţă a pă-
catului strămoşesc, prin răscumpă-
rarea lui Hristos nu mai este decât 
trecerea la o nouă viaţă, întâlnirea 
cu Creatorul, iar pentru cei buni 
începutul vieţii depline cu Hristos. 
Creştinii îşi întemeiază convinge-
rea întâlnirii cu Hristos pe învierea 
Sa din morţi, care este “începătura 
învierii celor adormiţi”.

Sufletul, fiind creat nemuritor 
de Dumnezeu, îşi păstrează după 
moarte funcţiile sale şi duce o 
viaţă conştientă. Sufletele celor 
drepţi devin mai vii şi mai active, 
mai limpezi, mai clare, mai unita-
re, cu o viziune cuprinzătoare şi 
profundă asupra existenţei, cu via-
ţa spirituală bogată în permanentă ascen-
siune. Sufletele celor răi se opacizează, se 
aplatizează din punct de vedere spiritual, 
se golesc de valori spirituale, devin nişte 
coji existenţiale în care nu mai există decât 
conştiinţa vinovată şi suferinţa.

Datoriile creştineşti faţă de cei morţi 
încep încă de când sunt în viaţă, prin grija 
de a nu fi lăsaţi să moară nespovediţi, ne-
împărtăşiţi şi fără lumânare. Sfânta Împăr-
tăşanie este sămânţa nemuririi, chezăşia 
învierii şi arvuna vieţii veşnice, de aceea 
trebuie ca nimeni să nu plece din această 
viaţă lipsit de merinda cea mai de pe urmă 
şi cea mai trebuincioasă.

Lumânarea aprinsă în mâna celui care 
moare închipuie pe Hristos şi Evanghelia, 
călăuza sufletului în viaţa veşnică. Ea ne 
mai aminteşte de candelele aprinse ale fe-
cioarelor înţelepte care au intrat la nunta 
Mirelui ceresc. Acelaşi înţeles îl au şi cele-

sufletul lui şi-i aşează trupul în odihna pă-
mântului din care s-a luat şi s-a hrănit.

Îndată după moarte, la casa mortului se 
face o slujbă de priveghere. Îngroparea se 
face de regulă a treia zi după moarte. Adu-
cerea mortului în biserică este popasul lui 
cel din urmă în mijlocul obştei credincio-
şilor şi în casa Domnului unde s-a botezat, 

cununat şi împărtăşit.
Partea cea mai însemnată din 

slujba înmormântării este molifta 
de dezlegare în care preotul şi cre-
dincioşii roagă pe Dumnezeu să 
dezlege sufletul celui adormit de 
tot blestemul şi păcatul sufletesc şi 
trupesc, să-i odihnească sufletul în 
ceata drepţilor, iar trupul să-l dea 
înapoi firii din care a fost alcătuit.

Sărutarea crucii sau icoanei în-
chipuie pecetea dragostei dintre vii 
şi morţi şi totodată semnul iertării, 
al împăcării şi al despărţirii.

Întru amintirea morţilor şi 
pentru iertarea celor adormiţi, noi, 
creştinii, facem coliva şi milosteni-
ile sau pomenile pentru morţi.

Coliva închipuie trupul mortu-
lui şi credinţa noastră în învierea trupului.

Boabele de grâu poartă în ele icoana şi 
asemănarea învierii trupurilor.

Legănarea sau ridicarea farfuriei cu 
colivă arată legătura iubirii dintre cei vii 
şi cei morţi şi înălţarea la cer a sufletului 
pentru care ne rugăm.

Pomenile sau “praznicele morţilor” 
sunt milosteniile date săracilor şi mesele 
care se fac în cinstea morţilor. Ele sunt 
rămăşiţe ale vechilor agape sau mese fră-
ţeşti şi ale vechilor noastre rânduieli bise-
riceşti.

Omul este încununat de Dumnezeu cu 
slavă şi cu cinste deosebită. Încununarea 
lui deplină are loc după moarte la judecata 
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În decursul timpului, Biserica a 
avut un rol deosebit cu privire la soar-
ta acestei lumi pe care Dumnezeu a 
adus-o la existenţă “din nimic”. Bi-
serica, prin glasul slujitorilor ei a fost 
cea care L-a propovăduit popoarelor 
pe Cel care a venit în lume pentru a-i 
mântui pe oameni. Ea a fost cea care 
i-a îndrumat pe oameni să trăiască în 
pace şi frăţie, pentru că, toţi 
sunt creaţi de a moşteni Împă-
răţia Cerurilor.

În trecut lumea a avut ne-
voie de Biserică, pentru că ea 
a arătat lumii drumul pe care 
îl are de parcurs “de la chip la 
asemănarea cu Dumnezeu”. 
Astăzi, datorită evenimente-
lor care se întâmplă în aceas-
tă lume contemporană, rolul 
Bisericii este din ce în ce mai 
mare şi mai benefic.

Fără Biserică, lumea 
aceasta contemporană dornică 
de putere şi umbrită de ură, 
s-ar nărui treptat. Războaiele 
dintre ţări, atentatele şi toa-
te lucrurile rele ce au loc în 
această lume sunt rezultatul urii. Lipsa 
de iubire i-a făcut pe oameni să fie mai 
răi decât animalele. De aceea, rolul Bi-
sericii în această lume contemporană 
este unul indispensabil.

 În această lume contemporană în 
care dragostea a fost înlocuită cu ura, 
binele cu răul, Biserica trebuie să-L 
propovăduiască pe Fiul lui Dumnezeu 
în altarele inimilor tuturor oamenilor. 
Biserica este cea care are datoria de 
a-i ajuta pe oameni să înţeleagă că răz-
boaiele, crimele şi toate faptele ingrate 
îi dezumanizează.

Lumea contemporană are nevoie de 
iubire. Ea este cea care îi apropie pe 
oameni indiferent de culoarea pielii, 
de limbă şi de tradiţii, iar Biserica este 
cea care propovăduieşte lumii iubirea, 
pentru că aceasta este cea care dă sens 
acestei lumi.

Războaiele şi toate actele teroriste 
nu fac altceva decât să lase în urmă la-

crimi şi durere. Fără acţiunea Bisericii, 
lumea contemporană ar deveni scena 
unei crunte confruntări între popoare 
din care nu va ieşi nimeni învingător. 
Ceea ce poate învinge în această lume 
contemporană însetată de putere şi văr-
sare de sânge este iubirea. Iubirea este 
cea care îi face pe oameni să-şi deschidă 
larg braţele şi să rostească unul către al-
tul: “Suntem fraţi!”

În această lume contemporană, Bi-
serica trebuie să planteze floarea iubirii, 
căci mirosul ei este cel care îi îmbie pe 
oameni. Biserica este cea care îl propo-

văduieşte acestei lumi pe Mântuitorul 
Hristos, căci El este Cel care îi cheamă 
pe toţi oamenii să trăiască în pace şi 
armonie. Vestea pe care Biserica o dă 
lumii contemporane este vestea mântu-
irii pe care Domnul Hristos a realizat-o 
prin patimile, moartea şi învierea Sa.

Lumea contemporană fără Biserică 
este asemenea unei flori fără apă sau 
asemenea unei fiinţe fără aer. Aşa cum 
floarea se ofileşte dacă nu are apă şi 

orice fiinţă îşi încetează viaţa 
dacă nu are aer, tot aşa şi aceas-
tă lume contemporană cu paşi 
uşori dar siguri se va nărui.

Biserica este cea care dă 
puls şi sens acestei lumi bân-
tuite de războaie. Biserica este 
cea care îi apropie pe oamenii 
acestei lumi, învăţându-i că 
fără iubire totul este zadarnic. 
Biserica îi ajută pe oameni să 
înţeleagă care este menirea 
lor pe acest pământ şi toto-
dată transformă această lume 
din scena pe care se dau crun-
te bătălii între naţiuni, în acel 
loc scripturistic, unde pacea va 
domni între oameni, iar lupul şi 
mielul vor sta împreună.

În această lume contemporană, oa-
menii au nevoie de mesajul evanghelic 
propovăduit de Biserică pentru ca pa-
cea să sălăşluiască între popoare. Dacă 
pacea va domni între oameni, cu sigu-
ranţă că pe cer curcubeul va apărea ca 
semn al bunei înţelegeri dintre popoa-
re, iar soarele va străluci mai puternic.

În această lume contemporană, 
Biserica este laboratorul unde are loc 
metamorfoza lăuntrică a oamenilor 
pentru ca aceştia să devină mai buni, 
mai umani şi mai aproape de Dumne-
zeu şi de Împărăţia Cerurilor.

Biserica şi lumea contemporană
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cea din urmă, când se va putea vedea în 
el nu numai podoaba darurilor lui Dumne-
zeu, ci şi frumuseţea virtuţilor şi vredniciei 
sale.

Noi, creştinii, avem o mare datorie faţă 
de morţi, să ne rugăm pentru ei şi să facem 
milostenii pentru sufletelor lor.

Biserica a rânduit pentru pomenirea 
morţilor sâmbăta, care înseamnă ziua de 
odihnă. Sâmbătă a stat Mântuitorul în mor-
mânt şi s-a pogorât în iad, să mântuiască 
sufletele drepţilor. De aceea după pravila 
Bisericii parastasele se fac sâmbăta.

După înmormântare, o datorie de că-
petenie faţă de morţi şi care face parte din 
cinstirea morţilor este îngrijirea morminte-
lor şi a cimitirelor. Noi, creştinii, îngropăm 
morţii în pământ după rânduiala de la în-
ceput: “că pământ eşti şi în pământ te vei 

întoarce”, urmând pilda Mântuitorului care 
S-a îngropat, apoi a înviat.

Trupurile sunt bisericile lui Dumne-
zeu, iar mormintele sunt bisericile morţi-
lor. Mormintele păstrează amintirea mor-
ţilor şi dacă sunt îngrijite, vădesc iubirea 
faţă de ei.

Crucea de la căpătâiul morţilor e sem-
nul lui Hristos, al biruinţei lui asupra mor-
ţii şi al vieţii nemuritoare.

Mormintele morţilor sunt, într-o anu-
mită măsura şcolile celor vii.

Vederea mormintelor îmboldeşte pe fi-
ecare din noi să cugetăm la sfârşitul vieţii, 
să nu ne lăsăm în mrejele păcatului şi să în-
văţăm de la ei virtuţile care fac pe om după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

După învăţătura Bisericii evenimen-
tele care se vor întâmpla la sfârşitul lumii 
şi vieţii istorice sunt următoarele: sfârşitul 

înfăţişării acestei lumi şi preschimbarea ei, 
venirea Domnului, învierea morţilor şi ju-
decata universală.

Învierea morţilor va fi universală, 
trupurile înviate vor fi identice cu cele di-
nainte de moarte, nu-şi vor pierde fiinţa ci 
numai şi-o vor schimba, oamenii înviaţi se 
vor deosebi unii de alţii după vârstă şi gen, 
fără să mai aibă defectele corporale pe care 
le-au avut.

Trupurile înviate ale drepţilor vor fi 
nestricăcioase, nemuritoare, pline de pute-
re şi duhovniceşti, iar trupurile înviate ale 
păcătoşilor vor fi pătrunse de o spiritualita-
te întunecată în dizarmonie cu sufletul.

În aşteptarea celei de a doua veniri a 
Mântuitorului şi a învierii morţilor, să ne 
îngrijim pentru trupurile şi sufletele celor 
adormiţi şi să aşteptăm cu bucurie reîntâl-
nirea cu ei.



Pag. 3 U An 1, Nr. 3-4, mai–iunie 2011

Datoria fiecărui cetăţean este ace-
ea de a trăi în conformitate cu legile 
statului, căci numai aşa lucrurile pot 
decurge într-un mod normal. De ase-
menea, datoria adevăratului credin-
cios este aceea de a respecta legile 
morale pentru a fi plăcut lui Dumne-
zeu.

Dacă datoria statului este aceea 
de a asigura oamenilor cele necesare 
existenţei de zi cu zi, datoria Biseri-
cii constă în grija pe care trebuie să o 
acorde sufletelor credincioşilor. Atât 
statul, cât şi Biserica au un rol hotă-
râtor în devenirea omului. De aceea, 
între Biserică şi stat este nevoie de 
o relaţie indestructibilă, căci aceasta 
este cea care îi oferă oricărui om sigu-
ranţa supremă, că pe cerul vieţii sale 
va apărea curcubeul fericirii.

În orice stat, Biserica are rolul ei 
bine stabilit. Ea este cea care îi sfă-
tuieşte pe membrii ei să fie nu numai 
buni creştini, ci şi buni cetăţeni. Bise-
rica le sădeşte credincioşilor dragos-
tea faţă de Dumnezeu, dar nu în ulti-
mul timp ea le sădeşte şi respect faţă 
de legile statului.

Un stat sănătos este cel ai cărui 
cetăţeni au o moralitate ireproşabilă, 
iar această sănătate se datorează ro-
lului Bisericii, căci ea este acel spital 
în care se realizează vindecarea sufle-
telor. Biserica, prin slujitorii Sfinte-
lor Altare, înrădăcinează în sufletele 
credincioşilor dragostea, bunătatea, 
iertarea, blândeţea, mila, virtuţi care 

asigură bunele relaţii dintre cetăţenii 
unui stat.

Biserica este cea care îi povăţuieş-
te pe toţi fiii ei duhovniceşti să înde-
plinească cu toată dragostea datoriile 
faţă de Dumnezeu şi aproapele, dar 
şi pe cele faţă de stat. Supunându-se 
legilor statului, credincioşii dau dova-
dă că indirect se supun lui Dumnezeu, 
căci aşa cum spune Sfântul Apostol 
Pavel: “Cel ce se opune stăpânirii se 
împotriveşte lui Dumnezeu” (Romani 
13, 2).

BISERICA ŞI STATUL
Dacă rolul statului este acela de 

a asigura cetăţenilor un trai decent, 
rolul Bisericii este de a le arăta dru-
mul care duce la “Împărăţia iubirii”. 
De aceea, între Biserică şi stat trebuie 
să existe o infuziune puternică, un ra-
port de întrepătrundere reciprocă.

Având în vedere cele spuse anteri-
or, trebuie specificat faptul că, statul 
are datoria de a acorda Bisericii un 
rol mult mai mare în viaţa cetăţenilor, 
ştiută fiind importanţa ei în viaţa oa-
menilor.

Fiind instituită de Însuşi Fiul lui 
Dumnezeu, care este şi capul ei, Bi-
serica are legile ei de origine divină. 
Acesta este motivul pentru care statul 
nu are voie să se amestece în treburi-
le ei. Un mare părinte al Bisericii creş-
tine din secolul patru, vorbind despre 
raportul care trebuie să existe între 
stat şi Biserică, afirma că Biserica este 
păzitorul moralei în stat.

 Atunci când autorităţile statu-
lui emit legi care stau la baza bunei 
rânduieli a societăţii, trebuie să ţină 
cont şi de părerile Bisericii, pentru ca 
legile civile să nu fie în contradicţie 
cu cele divine. Pentru că Biserica este 
cea care deţine adevărul propovăduit 
de Mântuitorul lumii, ea are nevoie 
de sprijinul şi înţelegerea autorităţi-
lor statului.

Fără Biserică şi deci, fără Dumne-
zeu, orice stat s-ar degrada mai devre-
me sau mai târziu, iar cetăţenii unui 
astfel de stat ar deveni fiinţe inumane 
lipsite de cele mai nobile sentimente 
care definesc pe cel care a fost creat 
după chipul lui Dumnezeu.
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În zilele noastre, politica este un subiect delicat, dar 
în acelaşi timp gustat de toate categoriile sociale. Toţi 
încearcă să facă politică în această societate democrată. 
Fiecare are opţiunea şi viziunea sa politică, încercând 
să atragă de partea sa şi pe alţii pentru a-i convinge de 
ideile politice pe care le are.

Sunt mulţi dintre semenii noştri ce au făcut din po-
litică o pasiune. Unii susţin cu atâta tărie ideile politice 

ale favoriţilor lor, încât sunt în stare să facă orice pentru 
a imprima şi altora viziunile lor politice. De multe ori, 
politica reprezintă mărul discordiei între oameni.

În viaţa de zi cu zi, Biserica este cea care sădeşte 
în inimile oamenilor sămânţa dragostei pentru că dra-
gostea nu face rău aproapelui, ea este împlinirea Legii 
(Romani 13, 10). Dragostea este cea care apropie pe oa-
meni şi îi ajută să trăiască în bune relaţii.

 Pentru mulţi, politica este un mijloc de a trăi pe pi-
cior mare, uitând de promisiu-
nile pe care le-au făcut celor 
care i-au ajutat în scaunul de 
politician. Mulţi văd în politi-
că un mod de îmbogăţire şi în 
acelaşi timp o posibilitate de 
a-şi exercita influenţa asupra 
altora. Simţindu-se plini de 
putere, consideră că sunt infa-
ilibili, că sunt deasupra legilor 
şi că sunt superiori semenilor.

În timpul vieţii sale pămân-
teşti, Hristos nu a făcut poli-
tică. Deşi existau numeroase 
grupări, Fiul lui Dumnezeu nu 
i-a îndemnat pe cei care L-au 
urmat să adere la o grupare 
sau alta, ci i-a îndemnat să ur-
meze doar calea cea dreaptă, 
căci aceasta este cea care ne 
asigură mântuirea.

Urmând exemplul Mântui-
torului, Biserica nu-i îndeam-
nă pe credincioşii ei să fie de 

partea unui partid sau a altuia şi nici nu-i povăţuieşte să 
fie fideli unui lider politic.

De multe ori, politica este cea care îi divide pe oa-
meni, datorită opţiunilor politice.

Rolul Bisericii este acela de a-i ţine pe oameni uniţi. 
Aşa cum cloşca îşi cheamă puii pentru a fi împreună, tot 
aşa şi Biserica, prin glasul slujitorilor ei, îi cheamă pe 
credincioşi pentru a fi uniţi.

Hristos este păstorul cel bun, iar oamenii sunt oiţele 
care trebuie să fie duse la păşunea cea duhovnicească. 
La rândul ei, Biserica este cea care are menirea de a ţine 
turma credincioşilor unită.

Diferenţele politice dintre oameni fac de multe ori 
ca prietenii să devină duşmani. De aceea, Biserica îi în-
deamnă pe credincioşii ei să rămână în duhul unităţii 
creştine şi în acelaşi timp să respecte opţiunile seme-
nilor lor.

Biserica îi învaţă pe credincioşi că nu politica este 
cea care le oferă mântuirea, ci trăirea lor în conformi-
tate cu învăţătura Fiului lui Dumnezeu, dar asta nu în-
seamnă că le interzice să nu aibă opţiunile lor.

Atitudinea Bisericii faţă de politică trebuie să se re-
zume la cuvintele Mîntuitorului: “Daţi Cezarului ceea 
ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui 
Dumnezeu” (Matei 20, 21).

Acest mesaj îl transmite şi credincioşilor ei, aducân-
du-le aminte că un adevărat creştin trebuie să facă o 
adevărată ierarhie a priorităţilor, de aceea conştienti-
zarea faptului că politica nu le va aduce niciun folos în 
vederea mântuirii, îi va ajuta pe credincioşi să împli-
nească voia lui Dumnezeu, căci acest lucru este chezăşia 
supremă că vor putea dobândi mântuirea.

Biserica şi politica
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Păcatul este cel care denatu-
rează chipul lui Dumnezeu în om, 
depărtându-l pe cel supranumit 
“coroana creaţiei” de Creatorul 
său. Păcatul slăbeşte voinţa omu-
lui, îi întunecă raţiunea, iar sen-
timentul este pervertit. Datorită 
acestor lucruri, omul devine ne-
putincios şi robul patimilor.

Pentru că l-a creat pe om ca 
să devină moştenitor al Raiului, 
Dumnezeu nu l-a lăsat pe acesta 
în groapa fărădelegilor. Datorită 
faptului că omul nu mai putea să 
se ridice către Cel ce îl adusese 
din nefiinţă la existenţă prin pro-
priile puteri, Dumnezeu a hotărât 
să-L trimită în lume pe Fiul Său, 
Unul Născut, fiindcă numai aşa 
omul putea fi repus pe treapta su-
perioară de unde căzuse.

Mântuitorul Hristos a instituit 
în timpul vieţii sale pământeşti 
cele şapte Sfinte Treimi, cu ajuto-
rul cărora se împărtăşeşte credin-
cioşilor harul dumnezeiesc sfinţi-
tor. În viaţa credincioşilor, Sfintele 
Taine au un rol covârşitor în pro-
cesul de mântuire al acestora.

Condiţiile indispensabile pen-
tru mântuire sunt: credinţa, fapte-
le bune şi harul sfinţitor. Dacă prin 
credinţă trebuie să înţelegem aşa 
cum spune Sfântul Apostol Pavel: 
“încredinţarea celor nădăjduite şi 
dovedirea celor nevăzute” ( Evrei 
11, 1), faptele bune nu sunt altce-
va decât rolul unei credinţe vii şi 
lucrătoare. Chiar dacă avem, aşa 
cum a spus Mântuitorul, o credin-
ţă puternică încât putem muta şi 
munţii din loc, chiar dacă grădina 
sufletului nostru este împodobită 
cu florile virtuţilor şi a faptelor 
bune, fără harul sfinţitor pe care îl 
primim prin intermediul Sfintelor 
Taine, nu ne putem mântui.

Harul dumnezeiesc este inelul 
de legătură dintre om şi Dumne-
zeu. De aceea Sfintele Taine sunt 
indispensabile în viaţa credincio-
şilor. Fără acestea am fi lipsiţi de 
harul sfinţitor, iar fără acest har 

nu ar putea fi posibilă mântuirea 
noastră.

Sfintele Taine sunt izvorul din 
care nouă ni se împărtăşeşte harul 
şi astfel devenim mădulare ale Tru-
pului tainic al Bisericii.

 În Raiul cel din Eden, protopă-
rinţii naşterii au gustat din rodul po-
mului din care Dumnezeu le porun-
cise să nu mănânce. Această neas-
cultare, fiindcă păcatul săvârşit de 
Adam şi Eva a avut consecinţe atât 
asupra trupului, cât mai ales asupra 
sufletului.

Astăzi, Sfintele Taine sunt po-
mii binecuvântaţi de Dumnezeu, iar 

credincioşii care vor gusta din aceşti 
pomi se vor împărtăşi de harul dum-
nezeiesc. Dacă pomul din grădina 
Edenului a adus omului moartea 
trupesc şi sufletească, Sfintele Tai-
ne aduc fiilor Bisericii împărtăşirea 
harului mântuitor, har ce ne face 
părtaşi vieţii celei veşnice. Harul pe 
care credincioşii îl primesc în Biseri-
că prin Sfintele Taine, le redă aces-
tora sănătatea trupească şi sufle-
tească şi totodată le dă nădejdea că 
vor deveni moştenitori ai Împărăţiei 
Cerurilor.

Numărul Sfintelor taine este şap-
te. În antichitate, numărul şapte era 

considerat numărul perfecţiunii 
absolute. Prin aceste şapte Sfinte 
Taine, Mântuitorul Hristos a ară-
tat că toţi creştinii primind harul 
dumnezeiesc prin intermediul 
acestor taine, devin fiii desăvâr-
şiţi ai Bisericii. Harul este cel care 
le dă puterea şi tăria de care au 
nevoie în lupta dusă împotriva pă-
catului pentru a ieşi triumfători şi 
de a putea auzi la sfârşitul luptei: 
“Bine slugă bună şi credincioasă 
peste puţine ai fost pusă, peste 
multe te voi pune. Intră întru bu-
curia Domnului tău!”

Sfintele Taine sunt izvoarele 

din care credincioşii primesc viaţa 
veşnică, îl primesc pe Hristos pen-
tru a se uni cu El şi primesc ha-
rul sfinţitor care lucrează în fiinţa 
noastră. Primind harul dumneze-
iesc, credincioşii devin temple ale 
Duhului Sfânt (I Corinteni 6, 19), 
devin vasele de cinste şi nu în ul-
timul rând cetăţenii împărăţiei lui 
Dumnezeu.

Sfintele Taine îi ajută pe creş-
tini să fie mai aproape de Împă-
răţia luminii şi totodată le redă 
adevărata libertate cu ajutorul 
harului dumnezeiesc.

Sfintele Taine în viaţa credincioşilor
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Dintotdeauna religia a avut un rol 
covârşitor în viaţa socială şi individuală 
a oamenilor, ea fiind cea care a sădit în 
sufletele noastre florile virtuţilor al căror 
miros este plăcut lui Dumnezeu.

În viaţa noastră de zi cu zi observăm 
cu toţii o relaţie indisolubilă între religie 
şi cultură, relaţie care îl ajută pe om să-şi 
găsească verticalitatea atât în viaţa cotidi-
ană, cât şi în viaţa moral-religioasă.

Omul, care este coroana creaţiei, este 
destinat îndumnezeirii; însă, până a ajun-
ge la destinaţia finală, el are de parcurs 
un drum anevoios şi lung. Fără ajutorul 
divin, acest lucru este imposibil de reali-
zat. Pe lângă un astfel de ajutor, el mai are 
nevoie şi de o educaţie aleasă, educaţie 
care începe încă din sânul familiei. Aceas-
tă educaţie nu este numai posibilă, ci şi 
indispensabilă pentru că omul se deose-
beşte de celelalte fiinţe tocmai datorită 
educaţiei. Educaţia este cea care îl for-
mează pe om pentru societate, îl ajută să 
se integreze în ea şi să devină un membru 
de nădejde.

Omul, datorită raţiunii cu care a fost 
înzestrat de Creator, conştientizează rolul 
major al educaţiei în dezvoltarea sa uma-
nă. Din această cauză omul este educabil, 
având în sine posibilitatea de a deveni mai 
bun sau mai rău, după măsura factorilor 
care influenţează asupra sa.

Educaţia pe care fiecare om o primeş-
te în familie este cea care îşi lasă profund 
imprimată amprenta în formarea fiecăru-
ia. Părinţii sunt cei care, prin educaţia pe 
care o dau copiilor lor, influenţează într-
un chip sau altul asupra propriilor odrasle. 
Dacă influenţa educaţiei este una pozitivă 
asupra copiilor, părinţii se pot bucura pe 
viitor că odraslele lor sunt văzute cu ochi 
buni în societate şi apreciate aşa cum se 
cuvine. Despre rolul deosebit de impor-
tant pe care educaţia îl are în viaţa omu-
lui au vorbit numeroase personalităţi în 
decursul timpului, arătând că ea este cea 
care îl defineşte pe om în viaţa aceasta.

Din cele prezentate anterior ne putem 
da seama că educaţia care începe în sâ-
nul familiei are un rol important. Omul cu 
o educaţie aleasă este apreciat de către 
semenii săi şi luat drept etalon de cei din 
jurul său. Educaţia are însă importanţa ei 
în această viaţă trecătoare, dar Sfânta Bi-
serică ne învaţă că omul a fost creat pen-
tru veşnicie, deci pe lângă această viaţă 
pământeană mai există şi o altă viaţă: cea 
veşnică.

Pentru a putea dobândi viaţa veş-
nică omul este dator ca în această viaţă 
vremelnică să urmeze voia cea sfântă a 
lui Dumnezeu, căci aceasta este garanţia 
supremă a dobândirii vieţii veşnice. Omul 
poate urma voia cea dumnezeiască nu-
mai dacă el este educat în spirit religios, 
educaţie care este indispensabilă celui 
dornic de mântuire. De aceea, între reli-
gie şi educaţie trebuie să existe o relaţie 

indestructibilă.
Omul cu o educaţie aleasă şi de o 

profundă religiozitate este apreciat atât 
de ceilalţi semeni, dar şi de Dumnezeu. 
Raportul de reciprocitate dintre religie şi 
educaţie se poate observa în viaţa noastră 
cotidiană şi este confirmat în decursul is-
toriei. În viaţa zilnică vedem că oamenii cu 
adevărat religioşi sunt oameni cu o edu-
caţie aleasă. Putem vedea oameni care 
au o educaţie aleasă, dar sunt lipsiţi de 
educaţia religioasă; dar nu putem vedea 
oameni care au o educaţie religioasă, dar 

sunt lipsiţi de educaţia primită în sânul 
familiei.

 Iată deci, că religia şi educaţia sunt 
cele două elemente care şlefuiesc fiinţa 
umană, transformând-o într-un exemplu 
pozitiv în această viaţă şi într-un moşteni-
tor al Împărăţiei Cerurilor în viaţa viitoare. 
Educaţia fără religie este ca un pom fără 
roade, ca un fruct al cărui miez este lipsit 
de înveliş. Omul are nevoie atât de edu-
caţie, cât şi de religie, acestea fiind cele 
două aripi care îl înalţă şi îl fac superior 
faţă de celelalte creaturi. Chiar dacă be-
neficiază de o educaţie aleasă, dar este 
lipsit de religiozitate, omul nu poate în-
ţelege niciodată rostul şi menirea sa în 
această lume şi nu îşi va putea explica 
toate fenomenele care se petrec în jurul 
lui. Religia este cea care îl formează pe om 
pentru sine şi pentru societate. Ea este o 
necesitate a firii umane, nu numai o po-
runcă a lui Dumnezeu întrucât numai în El 
şi prin El omul poate ajunge la desăvârşire 
şi poate găsi răspunsuri la multe proble-
me sau întrebări esenţiale.

Importanţa religiei fiind una foarte 
mare, omul trebuie să beneficieze de ea 
încă din casa părintească. Din această 

cauză, părinţii au datoria creştină ca pe 
lângă educaţia din sânul familiei pe care o 
dau odraslelor lor, să le dea şi o educaţie 
religioasă.

Religia se află într-o relaţie indisolubi-
lă nu numai cu educaţia, dar şi cu cultura. 
Istoria este cea care ne-a demonstrat că 
în decursul timpului au existat popoare 
ale căror culturi au dispărut treptat-trep-
tat, tocmai datorită faptului că mesajul pe 
care l-au avut de transmis nu a fost unul 
deosebit. Cultura care a dăinuit şi care a 
avut un ecou prelungit în decursul timpu-

lui a fost cea a popoarelor religioase. Iată 
deci, că religia este pilonul de susţinere 
al culturii, pilon fără de care orice cultu-
ră s-ar risipi în negura timpului. Religia 
este cea care a avut o influenţă pozitivă în 
dezvoltarea culturii în diverse ramuri ale 
acesteia. Astfel se explică cum au luat naş-
tere numeroase capodopere din variatele 
domenii ale culturii.

Şi în viaţa omului se poate observa 
influenţa pozitivă pe care o are religia în 
formarea culturii sale. Un om cu precepte 
morale şi religioase conştientizează faptul 
că o cultură sănătoasă acumulată în timp 
îl evidenţiază în faţa semenilor şi îl face să 
se bucure de respect şi de admiraţie din 
partea acestora. Cineva spunea că un om 
cult, sau care pretinde că este cult, trebu-
ie să fie şi religios.

Iată deci, că religia, educaţia şi cultura 
sunt cele care îl deosebesc pe om de cele-
lalte vieţuitoare, îl ridică la rangul de stă-
pân al universului şi “coroană a creaţiei”.

De aceea, relaţia dintre ele trebuie să 
fie una indisolubilă pentru a-l ajuta pe om 
în devenirea sa: de la stăpânitor al creaţiei 
văzute, la moştenitor al Împărăţiei Ceru-
rilor.

Relaţia dintre rel igie şi cultură
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Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul cel 
întrupat al lui Dumnezeu, a fost trimis 
în lume de Tatăl ceresc ca să caute şi 
să mântuiască pe cel pierdut. El a adus 
lumii “lumina cunoştinţei”, adică învă-
ţătura cea adevărată, care a descoperit 
oamenilor înţelepciunea cea necuprinsă 
de minte a lui Dumnezeu.

Dar Evanghelia lui Iisus Hristos nu e 
numai obiect al credinţei, ci ea îndeamnă 
purtarea creştinilor în aşa fel încât ei să- 
şi poată dobândi mântuirea. Mai mult, ea 
pătrunde până în adâncurile sufletului, 
deoarece ea este putere harică, cople-
şind, luminând, transformând şi înnoind 
sufletele creştinilor. Aşadar, Evanghelia 
Domnului nu e numai învăţătură, ci şi 
putere mântuitoare de suflet, căci izvorul 
ei e înţelepciunea divină, iar tăria ei este 
farul redobândit de noi prin Iisus Hris-
tos. Creştinismul ne-a adus o nouă învă-
ţătură despre Dumnezeu, despre om şi 
despre scopul acestuia şi a dat creştinilor 
norme şi reguli după care să se conducă, 
deci un îndreptător de viaţă, precum şi 
puteri harice în vederea realizării acestui 
scop. Cu alte cuvinte, creştinismul n-a 
adus lumii numai o religie nouă, ci şi o 
nouă morală.

Pe legile morale ale creştinismului 
se bazează şi legile omeneşti.

Potrivit normelor morale, faptele 
oamenilor în societate pot fi apreciate 
ca bune ori rele, permise sau nepermise, 
poruncite ori oprite, vrednice de laudă 
ori de blam. Această judecată a faptelor 
se face în orice societate potrivit legilor 
acesteia, ceea ce înseamnă că fiecare 
societate are o anumită morală, prin ea 
înţelegându-se totalitatea legilor care în-
drumă purtarea oamenilor în societatea 
respectivă. Încălcarea legilor morale şi a 
legilor societăţii este numită de Biserică 
păcat, iar de societate infracţiune. Atât 
păcatele cât şi infracţiunile sunt pedepsi-
te atât de oameni cât şi de Dumnezeu.

Singura posibilitate a celor ce au 
greşit pentru a fi iertaţi de oameni şi de 
Dumnezeu este pocăinţa.

Sfânta Evanghelie ne atrage luare 
aminte asupra valorii şi preţului nemăr-
ginit al sufletului. Desigur, aceasta o 
face cu un scop precis, ca să ne îngrijim 
de curăţenia şi sfinţirea hainei în care s-a 
îmbrăcat cel ce a primit Sfântul Botez.

Păcatul întinează sufletul. El face din 
haina albă a Sfântului Botez o zdreanţă 
ruptă şi murdară. Dar nu numai atât. Pă-
catul se aşează pe suflete ca o piatră şi 
acolo ne muşcă fără milă, ca un şarpe 
înveninat. Ai vrea să-l uiţi şi nu poţi, ai 
vrea să stingi durerea lui şi ea mai tare 
se aprinde.

Toate acestea le-a ştiut Dumnezeu 
şi de aceea în dumnezeiasca Sa bună-
tate şi înţelepciune a rânduit în Biserica 
Sa Taina Spovedaniei, ca să poată omul 

credincios vărsa din veninul păcatelor, prin 
mărturisire, şi să primească iertarea lor, 
prin dezlegare.

Aceasta este una din misiunile preo-
tului capelan din penitenciare, să ştie să 
asculte necazurile celor ce au greşit, să-i 
îndemne la pocăinţă, să-i conducă pe dru-
mul drept în viaţă, să-i determine ca în 
continuare să respecte legile dumnezeieşti 
şi omeneşti.

Pocăinţa se face prin cercetarea cuge-
tului prin examenul conştiinţei şi cerceta-
rea stării sufletului faţă de poruncile dum-
nezeieşti, bisericeşti şi omeneşti.

 În ajutorul cercetării conştiinţei ne 
vine citirea rugăciunilor rânduite înainte 
de spovedanie, postul, împăcarea cu aproa-
pele şi iertarea.

Spovedania se face cu inima înfrântă 
de smerenie şi de căinţă, cu hotărârea ne-
strămutată de îndreptare şi cu făgăduinţa 

sfântă de a iubi mai mult pe Dumnezeu, 
de a arăta în viitor mai multă dragoste faţă 
de oameni, de a fi mai tari în credinţă, mai 
buni ca oameni şi mai evlavioşi ca creş-
tini.

Să nu spunem că nu avem greşeli şi 
păcate. Să ne aducem aminte de cuvintele 
Sfântului Ioan Evanghelistul, care spune 
“Dacă zicem că păcat nu avem ne amăgim 
pe noi înşine şi adevărul nu este în noi”.

Cu păcatele suntem ca şi cu hainele: 
primeniţi cu cămăşi curate, după câteva 
zile de lucru, ne trezim cu ele murdare. Aşa 
e şi cu sufletul: din slăbiciunile firii, din is-
pitele lumii, din gândurile deşarte, din pri-
virile însoţite de doruri şi pofte necurate, 
din neîmplinirea poruncilor şi a îndatoriri-
lor faţă de om şi Dumnezeu, fără să ne dăm 
seama se aşează pe suflet praful păcatelor. 

Astfel hainele murdare se spală, iar sufle-
tele se curăţă în lacrimile de pocăinţă ale 
spovedaniei, mărturisind toate păcatele, 
fără de ruşine, cu inima frântă de dure-
re, cu hotărârea fermă de îndreptare şi cu 
făgăduinţa sfântă de a fi creştini buni şi 
oameni de bază ai societăţii.

Trebuie să ne împlinim cu bucurie şi 
fără întârziere canonul de pocăinţă, cer-
tarea părintească pe care ne-a dat-o du-
hovnicul sau oamenii legii pentru ispăşi-
rea păcatelor noastre, iertarea greşelilor 
şi îndreptarea sufletului. Zaheu vameşul 
şi-a răscumpărat păcatele prin ajutorarea 
săracilor şi despăgubirea celor pe care i-a 
nedreptăţit şi au avut de suferit în urma 
faptelor sale.

Cele mai obişnuite canoane de pocă-
inţă date de Biserică sunt: rugăciuni de 
iertare şi de pocăinţă, posturi, mătănii, 
citiri, dăruiri, opriri de la Sfânta Împăr-

tăşanie, sfătuiri, despăgubiri, milostenii, 
caterisiri.

Se mai cere de la cel ce se pocăieşte: 
fuga de pricinile păcatelor şi greşelilor, 
paza poruncilor şi legilor şi peste tot să 
arate roadele îndreptării. Roadele acestea 
se arată în omorârea păcatului şi în urma-
rea virtuţilor şi a faptei bune.

Aceia care reuşesc să se pocăiască şi 
dobândesc iertarea pentru greşelile lor, 
trebuie să nu mai greşească, să meargă 
pe un drum drept în viaţă şi să aibă tot 
timpul în minte relele făcute pentru a 
nu mai călca niciodată alături de calea 
adevărului, a dreptăţii şi a muncii, să nu 
meargă pe ideea că vor fi iertaţi de nenu-
mărate ori.

Dumnezeu va fi întotdeauna alături 
de cel ce s-a pocăit şi-l ajută să nu mai 
greşească.
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Rugăciunea este înălţarea minţii, a 
inimii şi a voinţei noastre la Dumnezeu, 
prin care îi trimitem solia şi dorinţa nădej-
dii noastre de mântuire şi fericire.

Rugăciunea este vorbirea plină 
de  iubire şi de credinţă a sufletului cu 
 Dumnezeu.

Prin rugăciune creştinul are putinţa 
de a-şi dezvălui în faţa lui Dumnezeu cele 
mai intime gânduri ale lui, de asemenea 
de a se arăta ca posesor al virtuţilor teolo-
gice, mărturisind în mod văzut că voieşte 
să stea într-o legătură continuă cu Dum-
nezeu.

După numărul persoanelor care se 
roagă, după locul unde se roagă şi timpul 
când se săvârşeşte, rugăciunea este de 
două feluri: rugăciune personală 
sau particulară şi rugăciune ob-
ştească, numită cult public sau 
cultul Bisericii. Întâia o spune 
omul acasă, în cămara inimii 
sale, în casa şi familia sa, al doi-
lea fel de rugăciune se face în 
biserică, în obştea credincioşi-
lor, în casa Tatălui Ceresc.

După cuprinsul ei, rugăciu-
nea este de trei feluri: de laudă, 
de mulţumire şi de cerere, după 
cum în cuprinsul ei preamărim 
pe Dumnezeu, îi mulţumim 
pentru binefacerile primite, sau 
cerem să ne îndeplinească do-
rinţele şi să ne ierte păcatele.

Prin rugăciunea de laudă 
creştinul dă slavă lui Dumne-
zeu, deci îl preamăreşte pentru 
atotputernicia şi măreţia sa, 
după exemplul îngerilor din cer, 
care cântă în jurul tronului ce-
resc.

Rugăciunea de cerere creştinul o înal-
ţă către Dumnezeu fiind încredinţat că va 
primi de la El toate cele de care are nevoie 
pentru dobândirea vieţii de veci: iertarea 
păcatelor, harul dumnezeiesc, mântuirea 
şi fericirea veşnică, precum şi cele necesa-
re pentru această viaţă: sănătate, mijloace 
de trai. Acest fel de rugăciune este cel mai 
întrebuinţat, deoarece la nevoie chiar cel 
credincios îşi aduce mai uşor aminte de 
Dumnezeu şi îi cere ajutorul.

Prin rugăciunea de mulţumire, noi 
ne arătăm recunoscători şi mulţumitori 
lui Dumnezeu pentru toate binefacerile 
ce le-a revărsat asupra noastră. Fericitul 
Augustin spune că dacă nu există în viaţa 
noastră nicio clipă în care să nu ne folosim 
de binefacerile lui Dumnezeu, asemenea 
nu trebuie să fie nicio clipă în care să nu-l 
avem pe Dumnezeu în mintea noastră şi 
să nu-i mulţumim pentru aceasta.

Rugăciunea este o mare, dumnezeias-
că şi nebiruită putere morală, dar numai 
atunci când e făcută bine, după gânduri-
le şi după voia lui Dumnezeu. Pentru ca 
rugăciunea noastră să fie bineplăcută şi 
ascultată de Dumnezeu, ea trebuie să în-
deplinească mai multe însuşiri.

Rugăciunea se face cu credinţa vie, 
fără nicio îndoială sau şovăire, căci 
“... toate câte veţi cere rugându-vă cu cre-
dinţă veţi lua” (Matei 21, 22)

Rugăciunea se face cu sinceritate, cu 
inima curată, înfrântă şi smerită: “Când 
vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii” (Matei 6, 
5)

Rugăciunea se face “în duh şi în ade-
văr”, din tot sufletul, cu atenţie, cu privi-
rea minţii şi a ochiului înlăuntrul inimii. 
Concentrarea, adică adunarea gândurilor 
şi a simţurilor în inimă este cerută şi po-
runcită de Domnul. Când te rogi, creştine, 
să nu priveşti nici la dreapta nici la stânga, 
să nu fi cu trupul într-o stare nepotrivită, 
nici cu sufletul în stare de împrăştiere. 

Rugăciunea se face cu linişte, cu smerenie 
blândă, cu evlavie lină, cu toată iubirea, 
căldura şi umilinţa sufletului, însoţită de 
îngenuncheri, de închinăciuni şi metanii.

Rugăciunea se face cu speranţă, cu în-
credere firească şi cu stăruinţă neîncetată, 
fără grăbire, cu toată nădejdea şi încrede-
rea în bunătatea lui Dumnezeu.

Rugăciunea uneori se face însoţită de 
post, cu ajunări şi cu înfrângerea patimi-
lor.

Creştinul care se obişnuieşte să se roa-
ge astfel, va cunoaşte nu numai rodnicia, 
binefacerile şi foloasele rugăciunii, dar şi 
bucuriile ei negrăite. Cine gustă o dată din 
bucuria rugăciunii nu se va mai despărţi 
de ea niciodată.

Să nu cerem în rugăciune decât cele 
ce sunt într-adevăr de folos, dar nu lucruri 
nedrepte sau vătămătoare sufletului şi tru-
pului.

Rugăciunea este necesară creştinilor, 
deoarece prin ea noi stăm în legătură cu 
Dumnezeu, izvorul întregii desăvârşiri şi 
sprijinul nostru de fiecare clipă. Ea este o 
mărturie văzută a legăturii dintre noi şi 
Dumnezeu, iar prin ajutorul ei, gândurile 
şi simţămintele noastre se înfăţişează îna-

intea lui Dumnezeu, fie în imnuri de laudă 
şi preamărire, fie în cerere ori mulţumire. 
Vieţile sfinţilor ne oferă cea mai bună do-
vadă despre necesitatea rugăciunii, mulţi 
dintre ei recomandând rugăciunea ca me-
dicamentul cel mai minunat împotriva nu-
meroaselor boli sufleteşti şi trupeşti.

Prin rugăciune creştinul îşi aminteşte 
mereu că izvorul tuturor bunătăţilor este 
Dumnezeu. Preamărind pe Dumnezeu, 
creştinul îşi recunoaşte dependenţa faţă 
de El, îşi mărturiseşte slăbiciunile, nepu-
tinţele şi nevoile, recunoscând astfel pe 
Dumnezeu ca pe stăpânul său atotputer-
nic şi milostiv. De aceea, cel ce trăieşte în 
rugăciune trăieşte cu Dumnezeu în suflet.

Rugăciunea dă omului tărie morală, 
adică virtute împotriva gândurilor, ispi-
telor, poftelor  şi patimilor vătămătoare. 

Rugăciunea spală şi sfinţeşte su-
fletul de rugina şi întinarea păca-
tului, e scara la cer, şi cheia prin 
care se descuie raiul. Ea umple 
inima de frumuseţe şi de iubire, 
de pace şi de bucurie, de sfinţenie 
şi de toate virtuţile vieţii dumne-
zeieşti, face din om un fiu al lui 
Dumnezeu.

Sfintele biserici sunt locaşu-
rile noastre de rugăciune, casele 
anume zidite în care se adună toţi 
creştinii să se roage şi să împli-
nească sfintele rânduieli ale cul-
tului dumnezeiesc. Domnul nos-
tru Iisus Hristos ne învaţă că în 
afară de biserică, ne putem ruga 
oriunde: în pustie, în munţi, în 
singurătatea camerei şi în liniş-
tea inimii, căci Dumnezeu este 
pretutindeni de faţă.

 Trebuie să ne rugăm în toa-
tă vremea, în ispite, în necazuri, 
în detenţie, în prigoane şi nevoi, 
făcând din toată viaţa noastră o 

rugăciune bine plăcută lui Dumnezeu.
Ţinând cont că această scurtă învăţă-

tură despre rugăciune şi foloasele ei este 
adresată celor aflaţi în penitenciare, am 
considerat necesar să arătăm aici câteva 
rugăciuni pentru cei aflaţi în detenţie.

“Dumnezeul minunilor, Doamne Ii-
suse Hristoase, Cel ce ai umplut mrejele 
pescarilor, cel ce ai plouat mană în pustie 
poporului Tău Israel, revarsă Duhul Tău 
cel Sfânt peste noi păcătoşii şi ne elibe-
rează din temniţă, spre a merge pe urma 
paşilor Tăi până la sfârşitul vieţii noastre. 
Amin!” O, Preacurată Fecioară, ceea ce 
eşti plină de daruri, împărăteasa îngeri-
lor şi Maica creştinilor, ajută-ne şi nouă 
cu Sfintele tale rugăciuni şi roagă pe Fiul 
Tău şi Dumnezeul nostru să ne apere de 
toate ispitele celui rău. Amin!”

“Doamne Iisuse Hristoase, Mântuito-
rul nostru, Cel ce eşti Lumina lumii, vina 
şi în mijlocul nostru al celor întemniţaţi şi 
luminează ochii sufletelor noastre. Ridică 
negura păcatelor, eliberează-ne din tem-
niţă şi scoate-ne din noaptea pierzării, să 
Te cunoaştem pe tine şi să urmărim căile 
Tale.

Felurile rugăciunii şi puterea ei tămăduitoare
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Pentru desăvârşirea morală a creş-
tinilor, sfânta noastră Biserică a orându-
it, alături de rugăciune, şi postul. Prin 
post se înţelege reţinerea voluntară, pe 
un anumit timp, de la anumite mâncăruri 
şi băuturi, în scop religios-moral. Postul 
este înfrânarea de la mâncăruri şi bă-
uturi, dar şi de la gânduri pizmaşe, de 
la dorinţele necuviincioase, de la pofte-
le vătămătoare şi de la faptele rele, în 

vederea primirii şi înmulţirii dumneze-
iescului har. Cu alte cuvinte, postul este 
o deprindere cu virtutea, înfrânarea de 
la poftele trupului, un mijloc de întărire 
a voinţei, de pocăinţă, de mântuire şi 
desăvârşire.

Prin post se curăţeşte sufletul, se 
păstrează sănătatea trupului, se înfrâ-
nează patimile şi se întăreşte virtutea 
omului, este o doctorie atât pentru trup 
cât şi pentru suflet.

Biserica a impus creştinilor datoria 
de a posti, deoarece postul este de ori-
gine şi instituire divină. El a fost cerut iu-
deilor de Legea Vechiului Testament, iar 
creştinilor de Însuşi Mântuitorul, care, 
înainte de începutul activităţilor sale 
publice a postit 40 de zile în pustiu. Tot 
Mântuitorul ne-a arătat sensul adevărat 
al postului, precum şi modul de a-l prac-
tica, recomandându-l alături de rugăciu-
ne, ca mijloc necesar pentru alungarea 
demonilor. Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor 
au continuat practica postului, iar sfânta 
Biserică a stabilit prin canoane obligaţia 
generală a postului, timpurile, durata şi 
severitatea acestuia.

Trebuie să postim, căci “Împărăţia 
lui Dumnezeu ne e mâncarea şi băutu-
ra” (Rom 14, 17). Postul aduce cu sine 
un anumit fel de viaţă, mai simplă, mai 
curată şi mai cumpătată. Îmbuibarea în 
mâncăruri aduce cu sine mai multe boli 
trupeşti şi sufleteşti. Omul care posteşte 
se întăreşte, se sfinţeşte şi se îmbună-
tăţeşte. “Stai numai lângă cel ce posteş-
te şi îndată ai să simţi mireasma lui, căci 
cel care posteşte e ca un mir duhovni-
cesc, arătând şi prin limbă şi prin ochi şi 
prin toate celelalte buna stare a sufletu-
lui”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.

Postul acoperă şi seacă izvorul de 
căpetenie al răului care ne roade, îm-
prăştiind numeroasele ispite de tot felul. 
Împreună cu celelalte doctorii duhovni-
ceşti trebuie să pătrundă până la rădă-
cina păcatului şi va reda omului sănăta-

tea sufletului. Corpul trebuie să servească 
de unealtă sufletului, iar nu invers. Postul 
trebuie să libereze sufletul din robia tim-
pului.

Ca şi rugăciunea, postul este un act 
de cinstire a lui Dumnezeu, o renunţare la 
mâncăruri din iubire faţă de Dumnezeu, în 
scopul desăvârşirii morale. Postul trupesc 
trebuie însoţit în mod necondiţionat de 
postul sufletesc.

 Impunând creştinilor datoria de a pos-
ti, Biserica n-a rămas neînţelegătoare faţă 
de neputinţele şi slăbiciunile firii noastre. 
De aceea, ea acordă dezlegarea de a 
posti pentru bătrâni, pentru bolnavi, dar 
le cere şi acestora post sufletesc, adică 
înfrânare şi reţinere de la fapte, gânduri 
şi vorbe necuviincioase. În general, însă, 
Biserica cere ca postul să fie considerat 
nu ca scop în sine, ci numai ca mijloc de 
desăvârşire duhovnicească a creştinilor.

După asprimea lui postul este de pa-
tru feluri:

Ajunarea desăvârşită sau postul ne-
gru, când nu gustăm nimic, nici mâncare, 
nici băutură cel puţin o zi întreagă.

Postul aspru sau uscat, când aju-
năm până spre seară şi atunci gustăm 
din mâncăruri uscate: pâine, apă, fructe 
şi seminţe.

Postul obişnuit, când ne înfrânăm de 
la mâncăruri de dulce (carne, peşte, brân-
ză, lapte, ouă, vin şi grăsimi) şi mâncăm la 
orele obişnuite numai mâncăruri de post

Postul uşor în anumite sărbători din 
posturile mari ca Bunavestire, Floriile, In-
trarea în Biserică, este rânduită dezlegare 
la vin, peşte, icre şi untdelemn.

După lungimea lui, postul este de o zi 
sau de mai multe 
zile sau săptă-
mâni. Posturile de 
o zi sunt miercu-
rea şi vinerea, aju-
nul Bobotezei, 29 
august (Tăierea 
capului Sfântului 
Ioan Botezătorul), 
19 septembrie 
(Înălţarea Sfintei 
Cruci).

M i e r c u r e a 
în amintirea zi-
lei când arhiereii 
s-au sfătuit să-L 
omoare pe Hris-
tos. Tot miercuri 
Mântuitorul a fost 
vândut de Iuda.

Vinerea pos-
tim în amintirea 
patimilor Mântuitorului.

Postim în ajunul Bobotezei pregătin-
du-ne să gustăm din aghiasmă.

La 29 august postim pentru că din cau-
za desfătărilor şi mâncării şi băuturii a fost 
tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul.

La înălţarea Sfintei Cruci postim întru 
amintirea răstignirii Fiului lui Dumnezeu.

Posturile de mai multe zile sunt: Pos-
tul Paştilor, Postul Crăciunului, Postul 
Sânpetrului şi Postul Sântămăriei.

Postul Paştilor sau Păresimile ţin 
şapte săptămâni, în cinstea Mântuitorului 
care a postit 40 de zile în pustie. Pentru 

creştin e timp de cercetare mai deasă a 
bisericii, de pocăinţă, de rugăciune, de 
post şi de pregătire pentru sărbătoarea 
Învierii, prin împărtăşirea cu Sfintele 
Taine.

Postul Crăciunului ţine 40 zile. Ne 
aminteşte de postul patriarhilor şi al 
profeţilor din Vechiul Testament, care 
aşteptau venirea Mântuitorului; de pos-
tul lui Moise, care a postit 40 de zile îna-
inte de primirea legii celor 10 porunci şi 
de postul lui Ilie proorocul, tot de 40 de 
zile.

Postul Sfinţilor Apostoli, care începe 
în lunea a doua după Rusalii şi ţine până 
la sărbătorirea sfinţilor Apostoli Petru şi 
Pavel, în amintirea vieţii şi a morţii celor 
mai mari vestitori ai Evangheliei.

Postul Adormirii Maicii Domnului, 
care începe de la întâi august şi ţine 
până în ziua Praznicului, în amintirea şi 
pentru cinstirea deosebită a Sfintei Fe-
cioare Maria , Maica Domnului.

Spre a fi plăcut lui Dumnezeu şi 
folositor pentru suflet, postul trebuie 
însoţit de îndeletniciri potrivite, ca ru-
găciunea sufletească şi particulară, 
cercetarea conştiinţei şi a vieţii proprii, 
cugetarea la viaţă, patimile şi moartea 
Mântuitorului, împăcarea cu toţi vrăjma-
şii, faptele de milostenie, citirea Sfintei 
Scripturi şi altele asemenea. Trei sunt 
principalii duşmani ai postului: diavolul, 
lumea şi trupul. Diavolul ne şopteşte ca 
şi lui Adam: ‘”Postul nu este o poruncă, 
te poţi mântui şi fără post, căci nu spur-
că ce intră în gură, n-a zis oare Hristos 
aşa?” Al doilea duşman este lumea, 
care ne amăgeşte zicând: “Nu mai pos-
ti, că te faci de râs!” Timpul e al treilea 
duşman. Auzind că este vorba de post 
începe dinainte să se întristeze, să se 

mânie asupra noastră zicând: “O, cât 
mă chinuieşti cu bucate de-astea sără-
căcioase? Am vreme să postesc până 
la bătrâneţe!”

Având postul în viaţa noastră atâtea 
rosturi şi foloase trupeşti şi sufleteşti, nu 
uita, creştine, să te foloseşti de el.

 Chiar dacă cei aflaţi în detenţie nu 
pot ţine întru totul postul trupesc din ca-
uza condiţiilor, sfatul nostru este să ţină 
postul sufletesc şi Dumnezeu îşi va în-
toarce faţa spre ei şi îi va ajuta să treacă 
peste necazuri şi suferinţe.

Postul şi binefacerile lui
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Cea dintâi datorie a părinţilor faţă de 
copii este cea de a împlini toată legea lui 
Dumnezeu şi toate rânduielile Bisericii, 
adică a-i curăţi chiar de la naştere prin baia 
Sfântului Botez şi de a-i închina lui Dumne-
zeu. Din viaţa dreptului Simeon şi a proo-
rociţei Ana cunoaştem că sufletul drepţilor 
este plin de Duhul Sfânt şi că Hristos este 
mângâierea credincioşilor.

După ce copilul a fost închinat lui Dum-
nezeu prin Sfântul Botez, părinţii sunt datori 
de a se îngriji, mai presus de toate, de mân-
tuirea sufletească. Idealul creşterii copilului 
este exprimat în cuvintele: “Şi Iisus sporea 
cu înţelepciune şi cu vârsta şi cu harul la 
Dumnezeu şi la oameni”.

Copilul este un suflet nemuritor dat de 
Dumnezeu în grija părinţilor, 
pentru a-l modela şi con-
duce la El. Copilul trebuie 
crescut pentru Dumnezeu. 
Părinţii sunt învăţători, cres-
cători, îngrijitori peste copil, 
în locul lui Dumnezeu.

A creşte copilul nu în-
seamnă numai a-l hrăni, a-l 
îmbrăca şi a-i aduna avere, 
ci a-l învăţa frica Dumnezeu, 
împlinirea poruncilor Lui, 
a-i sădi în suflet bunătatea 
şi dreptatea, a-l deprinde 
la fapte bune şi a-l ajuta să 
sporească în înţelepciune 
şi în harul lui Dumnezeu. 
Bogăţia aceasta dinlăuntru 
este adevărata zestre a co-
pilului.

Dumnezeu vine în aju-
torul părinţilor prin porunca 
a cincea din Decalog şi alte 
atâtea poveţe pentru co-
pii. Cinstirea lui Dumnezeu 
aduce după sine cinstirea 
părinţilor şi invers. Fami-
lia este prima şcoală a vieţii, unde părinţii 
îşi pot agonisi viaţa de veci prin creşterea 
bună a copiilor. Nepăsarea părinţilor faţă 
de sufletul copiilor, dragostea rău înţeleasă, 
care nu ceartă, nu pedepseşte, nu pliveşte 
la timp buruiana păcatului şi nu înfrânează 
patimile, face din mulţi părinţi ucigaşi de 
copii şi pierzători de suflete. Diavolul şi du-
hurile rele zilnic bat şi rănesc copiii cu biciul 
păcatului şi al ispitei, numai paza şi veghea 
părinţilor îi pot apăra.

Simplele dojeni religioase cu care o 
mamă creştină îşi hrăneşte copilul în acelaşi 
timp cu laptele său rămân în el pentru toa-
tă viaţa. Chiar dacă un asemenea copil este 
cucerit mai târziu de pasiuni păcătoase sau 
înşelat de exemple rele şi se angajează pe 
drumul cel rău, el se va căi mai uşor şi se 
repune mai repede pe calea cea bună decât 
altul care nu a primit învăţătura principiilor 
creştine în copilăria sa. Dacă a părăsit calea 
mântuirii, amintirea anilor copilăriei sale 
fericite va lumina în el din când în când. El 
îşi va aminti rugăciunile simple pe care le-a 
învăţat din gura mamei sale şi de dojenile 
pe care le primea de la ea.

Dulcile amintiri ale copilăriei nevinova-
te au trezit pe mulţi din letargia păcatului 
şi i-a readus lângă Dumnezeu. Este o bine-

facere pentru copii să aibă o mamă pioasă. 
În timpul anilor celor mai tandri, ea îi învăţa 
credinţa în Dumnezeu şi pietatea.

Cu cuvinte simple şi venind din inimă, 
mama trebuie să vorbească cât este posibil 
despre Tatăl ceresc, bun şi înţelegător, care 
îi iubeşte atât de mult şi care le dă toate lu-
crurile bune. Mama va vorbi copiilor despre 
viaţa primilor oameni în rai, cât erau de fe-
riciţi atâta timp cât îl ascultau pe Dumnezeu 
şi că cerul va fi mai bun cu cei care se supun 
lui Dumnezeu şi părinţilor lor. Trebuie să le 
spună că Adam şi Eva au păcătuit şi din ca-
uza acestui păcat au devenit nefericiţi. De 
aceea, Mântuitorul a trebuit să coboare pe 
pământ, pentru ca omul să poată merge din 
nou în cerul pe care Dumnezeu îl închisese 

din cauza păcatului primilor noştri părinţi. 
Părinţii nu trebuie să fie indiferenţi la bucu-
riile şi necazurile copiilor lor. Nu trebuie să 
spună niciodată că copiii sunt o povară sau 
o încercare pentru ei. Copiii nu trebuie fă-
cuţi să creadă că ceea ce fac părinţii pentru 
ei este un sacrificiu. Părinţii să dea copiilor 
de bunăvoie şi cu bucurie tot ceea ce au ei 
nevoie.

Inimile copiilor trebuie câştigate şi cre-
at cu ei un raport deschis şi încrezător. Lipsa 
de încredere şi suspiciunea omoară dragos-
tea.

O pedeapsă dreaptă nu trebuie agrava-
tă ridiculizând cu răutate copilul sau făcând 
reproşuri acerbe. Un asemenea incident 
poate să înăsprească inima unui copil şi să 
stingă în el orice urmă de dragoste.

Nevoia şi dragostea de adevăr sunt ele-
mente turnate picătură cu picătură în om de 
către Dumnezeu, deci şi în copii.

Tocmai această înclinaţie o manifestă 
copilul prin dorinţa sa de a cunoaşte totul. 
Copilul pune întrebări despre toate şi ori-
ce răspunde adultul, el îl acceptă ca purul 
adevăr. Un copil nevinovat nu ştie să mintă, 
nici să se prefacă. Lui îi este ruşine şi roşeşte 
nu numai când el însuşi spune ceva fals din 
grabă sau neglijenţă, dar chiar şi când aude 

Ocrotirea copiilor înainte şi după naştere
alte persoane minţind.

Cum dragostea pentru adevăr este de-
pusă în sufletul unui copil de Însuşi Dumne-
zeu, noi nu avem decât să ajutăm această 
tendinţă naturală ca să se deschidă şi să se 
fortifice. Aceasta este munca părinţilor.

 Primul lucru pe care trebuie să-l facă 
părinţii pentru a inspira copiilor dragostea 
de adevăr este de a-i îndrepta spre el înce-
pând cu vârsta lor fragedă.

Trebuie învăţaţi copii să iubească ade-
vărul pentru dragostea lui Dumnezeu. Ei vor 
iubi adevărul doar dacă vor şti că Dumne-
zeu care este El Însuşi Adevărul unic, etern 
şi absolut, vrea ca noi să spunem mereu 
că El urăşte şi detestă minciuna şi că orice 
minciună este păcat. Numai dacă dragostea 

de adevăr are temelia sa 
în credinţa în Dumnezeu şi 
dragostea pentru El, numai 
atunci ea poate învinge ori-
ce încercare.

Copiii trebuie învăţaţi 
să fie muncitori, respec-
tuoşi, devotaţi, nu numai 
pentru că sunt lăudaţi pen-
tru calităţile lor, ci pentru că 
Dumnezeu o cere. Crescând, 
ei trebuie să înţeleagă că 
trebuie să facă binele dintr-
un sentiment de necesitate 
şi pentru dragoste faţă de 
Dumnezeu.

Nu trebuie inoculate 
copiilor aroganţa, spiritul de 
superioritate, lăudăroşenia, 
ambiţia excesivă sau trufia, 
arătându- le ce păcat mare 
este egoismul în ochii lui 
Dumnezeu.

Şi iubirea de arginţi se 
manifestă la copii sub di-
ferite forme. La cei mici, se 
manifestă prin tentativele 

lor de a lua tot ce pot şi prin refuzul de a da 
ce au altor persoane.

Pentru a-i proteja pe copii de această 
patimă lamentabilă, părinţii trebuie să-i în-
demne la generozitate. Să-i înveţe să împar-
tă cu alţii ceea ce primesc, să dea de poma-
nă cerşetorilor şi să ajute pe cei săraci.

Cea mai apropiată fiinţă pentru copil 
este mama. Ea este autoarea vieţii, este cea 
care imprimă structura sufletească celui 
născut. De la ea învaţă gesturile, vorbele, 
sentimentele. Sentimentele religioase încep 
cu duioasa închinare a copilului adormit, cu 
împreunarea mânuţelor spre icoana unde 
este Doamne, cu împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele Domnului, ca să crească mare cu 
învăţarea rugăciunii către îngerul păzitor, 
cu deprinderea de a veni la Biserică şi cu 
toate cele ce le-au învăţat şi ea de la mama 
ei. Făcând aşa, va pune în sufletul copilului 
credinţa în Dumnezeu ca o sămânţă ce va 
încolţi şi va creşte.

 Deci, mamele au cel mai important rol 
în creşterea, educaţia şi ocrotirea copiilor 
atât înainte de naştere cât şi după aceea.

Părinţi, creşteţi-vă fiii şi fiicele pentru 
Dumnezeu şi cer. Atunci ei vă vor da bucurie 
aici, pe pământ.
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Sfinţii sunt duhurile drepţilor celor 
desăvârşiţi. Ei se numesc “iubiţii lui Dum-
nezeu”, prietenii lui Dumnezeu. Mântu-
itorul Hristos spunea Sfinţilor Apostoli: 
“Voi, prietenii Mei sunteţi, de veţi face 
câte vă poruncesc”.

Doi sfinţi de seamă ai Bisericii creşti-
ne şi în acelaşi timp ocrotitorii peniten-
ciarelor din România sunt Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel.

Sfântul Apostol Petru era iudeu din 
Betsaida Galileii. Era frate cu Andrei “cel 
dintâi chemat” şi se ocupa cu pescuitul. 
Era fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon şi 
se numea Simon, dar după chemarea lui 
la apostolat a fost numit Petru sau Chefa. 
Era căsătorit cu fiica lui Aristobol şi avea 
un fiu şi o fiică. Om simplu şi neînvăţat, 
însă temător de Dumnezeu, căci păzea 
poruncile Lui.

Ducându-se Andrei la fratele său Si-
mon i-a grăit: “Am aflat pe Mesia, care se 
tâlcuieşte Hristos”, apoi l-a adus şi pe el 
la Iisus. Sfântul Petru îndată a crezut că 
este cel trimis de Dumnezeu pentru mân-
tuirea lumii.

Umblând Iisus pe lân-
gă marea Galileei, i-a vă-
zut pe Andrei şi pe Petre 
aruncând mrejele în apă şi 
le-a grăit lor:

“Veniţi după mine 
şi vă voi face pescari de 
oameni”. Cei doi au lăsat 
mrejele şi i-au urmat lui 
Hristos, devenind astfel 
Apostolii Domnului.

Petru avea o dragoste 
fierbinte pentru Mântui-
torul Iisus Hristos. Dorea 
să nu i se întâmple niciun 
rău, deci aflând înainte de 
patimile Domnului, încer-
ca să-l oprească, dar Dom-
nul l-a mustrat zicându-i: 
“Mergi înapoia mea, sata-
no!”. Petru nu s-a mâniat, 
nici nu a plecat de la El, ci 
a primit cu dragoste acel cuvânt pedep-
sitor.

 Atât de mare era credinţa lui Petru în 
Mântuitorul Iisus, încât a putut umbla pe 
apă, iar în momentul când a început a se 
îndoi şi se scutura, Domnul a întins mâna 
şi l-a ajutat.

Când Mântuitorul a fost luat de sol-
daţi pentru a fi răstignit, Petru a fost ală-
turi de El şi a tăiat cu sabia urechea unui 
soldat, dar apoi de frică s-a lepădat de 
trei ori de Domnul Hristos. Greşeala lui 
şi-a spălat-o cu lacrimi şi căinţă, devenind 
vrednic de a fi primul dintre Apostolii 
care l-au văzut pe Mântuitorul înviat.

După înălţarea la cer a Domnului nos-
tru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru, ca 
cel mai mare între Apostoli, a fost primul 
învăţător şi propovăduitor al Cuvântului 
lui Dumnezeu. A făcut nenumărate mi-
nuni în numele Domnului Iisus Hristos.

Când împăratul Irod a dezlănţuit pri-

goana împotriva Bisericii, 
pe Sfântul Petru l-a băgat 
în temniţă, dar un înger al 
Domnului a venit şi l-a eli-
berat în chip minunat.

După ce a călătorit prin 
multe cetăţi propovăduind 
Evanghelia şi hirotonind 
episcopi, Sfântul Apostol 
Petru s-a întors la Roma în 
anul al doisprezecelea al 
domniei împăratului Nero, 
un mare duşman al creş-
tinilor. Împăratul Nero l-a 
osândit pe Sfântul Apostol Petru la moarte 
prin răstignire.

Însă Petru îi roagă pe cei puşi să-l răs-
tignească, să fie răstignit cu capul în jos, 
spunând că nu este vrednic să fie răstignit 
precum Mântuitorul. Acest eveniment s-a 
petrecut lângă Roma, la data de 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era iudeu şi se 
numea Saul, însă mai târziu şi-a luat nume-
le de Pavel. Vrând sa ajungă rabin, studiază 
de la vârsta de 12 ani Legea mozaică în Ie-

rusalim, la şcoala lui Gămăliei.
Fiind un prigonitor aprig al creştinilor, 

a fost prezent la uciderea cu pietre a Sfân-
tului Arhidiacon Ştefan, păzind hainele 
ucigaşilor. Intra prin casele creştinilor, târa 
bărbaţi şi femei creştine la temniţă. Pleacă, 
cu împuternicirea Arhiereului, la Damasc 
pentru a aresta mai mulţi creştini. Înain-
te însă de a intra în Damasc, o lumină din 
cer i-a zis: “Saule, Saule, de ce mă prigo-
neşti?...” “Eu sunt Iisus pe care tu îl prigo-
neşti”, ceea ce l-a făcut să se convertească 
la religia creştină. Merge apoi la Anania, 
care l-a vindecat de orbire şi l-a botezat. 
De aceea spunea deseori: “Eu sunt cel mai 
mic dintre Apostoli pentru că am prigonit 
Biserica lui Dumnezeu”.

Ca propovăduitor al Evangheliei lui 
Hristos, Sfântul Apostol Pavel face multe 
călătorii de-a lungul şi de-a latul Imperiului 
Roman, unde întemeiază biserici, hiroto-
neşte diaconi, preoţi şi episcopi.

Prima călătorie misionară a făcut-o 
în Cipru şi în unele regiuni ale Asiei Mici, 
întemeind biserici în Derbe, Listra şi An-
tiohia.

În a doua călătorie misionară a stră-
bătut iarăşi Asia Mică venind din Antio-
hia şi oprindu-se la Efes. Aici a întemeiat 
o biserică puternică, dar a părăsit-o în 
urma răscoalei argintarului Dimitrie. Ve-
nind deci din a treia călătorie misiona-
ră la Ierusalim este prins şi întemniţat, 
ca unul care ar fi predicat abolirea legii 

mozaice. A fost trimis la 
proconsulul din Cezareea 
Palestinei, după care este 
trimis în lanţuri, la Roma, 
unde fiind găsit nevinovat 
este eliberat şi revine în 
Orient.

Peste trei ani este în-
temniţat din nou împreu-
nă cu Sfântul Apostol Pe-
tru. Tot Nero îl osândeşte 
la moarte şi pe Sfântul 
Apostol Pavel. Fiind cetă-
ţean roman nu se cădea 
să moară de moarte ne-
cinstită, aşa că s-a hotărât 
să i se taie capul, iar trupul 
lui a fost pus la un loc cu 
al Sfântului Apostol Petru 
deoarece au murit în ace-
eaşi zi lângă Roma.

Sfânta Biserică a stabi-
lit ca cei doi Sfinţi Apostoli să fie prăznuiţi 
împreună pe 29 iunie, iar Ministerul Jus-
tiţiei din ţara noastră a hotărât că aceasta 
să fie şi ziua penitenciarelor din România, 
deoarece cei doi Apostoli au suferit chi-
nurile temniţei.

De la cei doi Sfinţi Apostoli ne-au ră-
mas 16 epistole, din care se pot desprin-
de atât jaloanele vieţii creştine primare, 
cât şi gândirea Apostolilor, principiile de 
bază ale credinţei creştine şi normele 
după care creştinul trebuie să-şi conducă 
viata.

Aceşti doi Sfinţi Apostoli au suferit 
chinurile închisorii şi greutatea lanţurilor 
pentru credinţa în Evanghelia lui Hristos. 
Asemeni lor, cei aflaţi astăzi în  peniten-
ciare trebuie să sufere cu demnitate şi să 
caute să se apropie cât mai mult de calea 
lui Dumnezeu, care ne poate salva din 
toate necazurile.
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• Duminica 1 mai a.c., la ora 10.30 a oficiat 
SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Alexan-
dru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, după 
care a adresat cuvânt de învăţătură, tâlcuind 
pericopa Evanghelică a Duminicii de la Ioan 
Cap. XX, Vers. 19-31. La ora 13.00 a oficiat tai-
na Sf. Botez, micuţei ALEXANDRA – NICOLETA 
MAGDĂU, fiica lui Nicoară Călin şi Ioana Mag-
dău, originari din Loc. Săcel, Jud. Maramureş, 
România, rezidenţi în Loc. Bucinasco, Prov. 
Milano. La ora 17.00 a oficiat Slujba Vecerniei 
în cadrul căreia a fost prezentata Cateheza cu 
tema: „CREDINTA ÎN HRISTOS”, la care au par-
ticipat 10 credincioşi din provinciile Bergamo şi 
Sondrio;

• În săptămâna 2-7 mai a.c., a făcut vizite 
pastorale credincioşilor din localităţile: Terno 
d’Isola (2 familii); Ponte Sant’Pietro (2 familii); 
Curno (3 familii); Mozzo (1 familie); Brembate 
Sopra (3 familii) şi Brembate Sotto (3 familii), 
provincia Bergamo;

• Sâmbătă 7 mai a.c., la ora 12.00 a oficiat 
taina Sf. Botez, micuţului FRANCESCO MAN-
CIU fiul lui Nicolae Manciu şi Ileana Dincu din 
Oraşul Ungheni, Raionul Ungheni, R. Moldova, 
rezidenţi în Loc. Trevilio, prov. Bergamo;

• Duminica 8 mai a.c., la ora 10.30 a ofi-
ciat SFANTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de PC. Preot Nicolae Constantin. După 
care a adresat cuvânt de învăţătură, tâlcuind 
pericopa Evanghelică a Duminicii de la Marcu 
Cap. XV, VERS. 43-47. La ora 17.00 a oficiat 
Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost prezen-
tată Cateheza cu tema: “GATA ORICÂND DE 
 JERTFĂ”, la care au participat 12 credincioşi din 
provincia Bergamo;

• În săptămâna 9-14 mai a.c., a făcut vi-
zite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Mapello (2 familii); Presezzo (3 familii); Villa 
D’Adda (1 familie); Ambivere (2 familii); Bota-
nuco (3 familii) şi Carvico (3 familii), provincia 
Bergamo;

• Sâmbătă 14 mai a.c., la ora 16.00 a ofi-
ciat taina Sf. Botez, micuţei MESESAN ANDRA 
fiica lui Mesesan Flavius şi Sburlea Ramona 
Lăcrămioara din Oraşul Călan Jud. Hunedoara, 
România, rezidenţi în Loc. Rogno, prov. Ber-
gamo. Tot în aceeaşi zi la orele 18.00 a oficiat 
taina Sf. Botez micuţei TENTEA ARIANA ELENA, 
fiica lui Tentea Vasile Grigore şi Tentea Aneta 
din Borşa, Jud. Maramureş, România, rezidenţi 
în Cologno Monzese, Prov. Milano;

• Duminica 15 mai a.c., la ora 10.30 a ofi-
ciat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de PC. Preot Nicolae Constantin, după 
care a adresat cuvânt de învăţătură, tâlcuind 
pericopa Evanghelica a Duminicii de la Ioan 
Cap. V, VERS. 1-15. La ora 17.00 a oficiat Sluj-
ba Vecerniei în cadrul căreia a fost prezentata 
Cateheza cu tema: “IUBIREA ADEVĂRATĂ”, la 
care au participat 15 credincioşi din provinciile 
Bergamo şi Sondrio;

• În săptămâna 16-21 mai a.c., a făcut vi-
zite pastorale credincioşilor din localităţile: Mi-
zzoldo (3 familii); Valleve (2 familii); Piazzatore 
(1 familie); Branzi (2 familii); Foppolo (2 familii) 
şi Carona (3 familii), provincia Bergamo;

• Sâmbătă 21 mai a.c., la ora 10.30 a ofi-
ciat SFANTA LITURGHIE la Parohia “Sf.Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de PC. Preot Nicolae Constantin, după 
care a adresat cuvânt de învăţătură vorbind 

credincioşilor despre Sf. Imparati Constantin şi 
Elena;

• Duminica 22 mai a.c., la ora 10.30 a oficiat 
SFANTA LITURGHIE la Parohia “Sf.Mc. Alexandru 
şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, alături 
de PC. Preot Nicolae Constantin, după care a 
adresat cuvânt de învăţătură, tâlcuind pericopa 
Evanghelica a Duminicii de la Ioan Cap. IV, VERS. 
5-42. La ora 17.00 a oficiat Slujba Vecerniei în ca-
drul căreia a fost prezentată Cateheza cu tema: 
 “AŞTEPTAREA ÎN SUFERINŢĂ”, la care au parti-
cipat 15 credincioşi din provinciile Bergamo şi 
Sondrio;

• În săptămâna 23-28 mai a.c., a făcut vi-
zite pastorale credincioşilor din localităţile: Isola 
di Fronda (2 familii); Carona (2 familii); Cuisio 
(2 familii); Chignolo D’Isola (3 familii); Filago (2 
familii) şi Madone (2 familii), provincia Bergamo;

• Duminica 29 mai a.c., la ora 10.30 a oficiat 
SFANTA LITURGHIE la Parohia “Sf.Mc. Alexandru 
şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, după care 
a adresat cuvânt de învăţătură tâlcuind pericopa 
Evanghelica a duminicii de la Ioan cap. IX, vers. 
1-38. La ora 17.00 a oficiat Slujba Vecerniei în ca-
drul căreia a fost prezentată Cateheza cu tema: 
“APA CEA VIE”, la care au participat 19 credin-
cioşi din provinciile Bergamo şi Brescia;

• În săptămâna 30 mai – 4 iunie a.c., a fă-
cut vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Soto Il Monte (1 familie); Villa D’Alme (2 familii); 
Suisio (3 familii); Sorisole (1 familie); Lallio (2 fa-
milii) şi Orio (3 familii), provincia Bergamo;

• Joi 2 iunie a.c., la orele 10.30, a oficiat 
SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Alexandru 
şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, după care a 
adresat cuvânt de învăţătură despre “ÎNĂLŢAREA 
SPIRITUALĂ”, la care au participat 21 de credin-
cioşi din provincia Bergamo;

• Duminică 5 iunie a.c., la orele 10.30 a 
oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. 
Alexandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură tâlcu-
ind pericopa Evanghelică a duminicii de la Ioan 
cap. XVII, vers. 1-13. La ora 17.00 a oficiat Slujba 
Vecerniei în cadrul căreia a fost prezentată Ca-
teheza cu tema: “HRISTOS LUMINA LUMII”, la 
care au participat 15 credincioşi din provinciile 
Sondrio şi Bergamo;

• În săptămâna 6 – 11 iunie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Ponteranica (2 familii); Sombreno (3 familii); Pa-

ladina (1 familie); Sfezzano (2 familii); Zanica (1 
familie) şi Comun Nuovo (1 familie), provincia 
Bergamo;

• Duminică 12 iunie a.c., la orele 10.30 
a oficiat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. 
Mc. Alexandru şi Mauritiu” din Bergamo – 
Citta‘Alta, după care a adresat cuvânt de învă-
ţătură tâlcuind pericopa Evanghelică a dumini-
cii de la Ioan cap. VII, vers. 37-53. La ora 17.00 
a oficiat Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost 
prezentată Cateheza cu tema: “DUHUL ADE-
VĂRULUI”, la care au participat 20 credincioşi 
din provinciile Sondrio şi Bergamo;

• În săptămâna 13 - 18 iunie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Levate (2 familii); Verdelino (3 familii); Zin-
gonia (1 familie); Dalmine (2 familii); Ponti-
da (2 familii) si Barzana (3 familii), provincia 
 Bergamo;

• Duminică 19 iunie a.c., la ora 10.30 a ofi-
ciat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de P.C. Preot NICOLAE CONSTANTIN, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură tâl-
cuind pericopa Evanghelică a duminicii de la 
Matei cap. X, vers. 32-33; 37-38. La ora 17.00 
a oficiat Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost 
prezentată Cateheza cu tema: “PUTEREA HA-
RULUI DIVIN”, la care au participat 20 credin-
cioşi din provinciile Bergamo şi Brescia;

• În săptămâna 20 - 25 iunie a.c., a făcut 
vizite pastorale credincioşilor din localităţile: 
Almeno San Salvatore (3 familii); Palazzago (2 
familii); Almeno San Bartolomeo (3 familii); 
Treviolo (2 familii); Azzano San Paolo (1 fami-
lie) şi Boltiere (2 familii), provincia Bergamo;

• Vineri 24 iunie a.c., la orele 10.30 a ofi-
ciat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de P.C. Preot NICOLAE CONSTANTIN, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură des-
pre “PROOROCUL PUSTIEI”, la care au partici-
pat 22 credincioşi din provincia Bergamo;

• Duminică 26 iunie a.c., la ora 10.30 a ofi-
ciat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de P.C. Preot NICOLAE CONSTANTIN, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură tâl-
cuind pericopa Evanghelică a duminicii de 
la Matei cap. IV, vers. 18-23. La ora 17.00 a 
oficiat Slujba Vecerniei în cadrul căreia a fost 
prezentată Cateheza cu tema: “OMUL, CHIPUL 
LUI DUMNEZEU”, la care au participat 17 cre-
dincioşi din provincia Sondrio;

• În săptămâna 27 iunie – 30 iunie a.c., 
a făcut vizite pastorale credincioşilor din loca-
lităţile: Zingonia (2 familii); Arcene (3 familii), 
provincia Bergamo şi Imbersago (3 familii); 
Terzuolo (2 familii); Sulbiate (2 familii) şi Col-
nago (1 familie), provincia Milano;

• Miercuri 29 iunie a.c., la orele 10.30 a ofi-
ciat SFÂNTA LITURGHIE la Parohia “Sf. Mc. Ale-
xandru şi Mauritiu” din Bergamo – Citta‘Alta, 
alături de P.C. Preot NICOLAE CONSTANTIN, 
după care a adresat cuvânt de învăţătură des-
pre “HAR ŞI RUGĂCIUNE”, la care au participat 
21 credincioşi din provincia Bergamo;

N.B. La fiecare vizită pastorală făcută 
credincioşilor din diferite provincii pe par cur-
sul celor 2 luni (mai – iunie 2011), Înalt Prea 
Sfinţia Sa, Dr. Onufrie Pop a dăruit fiecărei familii 
vizitate câte o carte de rugăciuni şi mir, citindu-
le moliftele “SFÂNTULUI VASILE CEL MARE” şi 
binecuvântându-le casele.

Preot NICOLAE CONSTANTIN
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