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UMINA REŞTINĂ

Sărbătorile începutului de vară

Parohia Brânduşa urează tuturor cititorilor revistei Lumina Creştină care îşi 
serbează ziua numelui cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Petru şi Pavel, un călduros 

La Mulţi Ani şi mult bine de la Dumnezeu.
Preot Gabriel Sorescu

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 
29 iunie

Pe 29 iunie, creştinii ortodocşi 
prăznuiesc pe cei mai cinstiţi dintre 
apostoli, pe Petru şi Pavel. 
Distingându-se dintre toţi cei 12 
ucenici (apostoli) ai Domnului 
Iisus Hristos prin credinţa, 
lucrarea lor misionară de 
predicare a adevărului creştin şi 
prin moartea lor mucenicească, 
Sfinţii Petru şi Pavel sunt pomeniţi 
în aceeaşi zi. Serbarea lor este 
fixată după un post cu durată 
variabilă, ţinut în cinstea acestor 
mari apostoli.

Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul Domnului – 24 iunie

Pe 24 iunie Biserica Ortodoxă 
prăznuieşte naşterea Sfântului Ioan, 
proorocul, înaintemergătorul şi 
botezătorul Domnului nostru Iisus 
Hristos. Ziua de Sânziene (de la Sânt – 
Ioan, Sânzioan) este una din 
sărbătorile dedicate acestui mare 
sfânt, în acest caz al naşterii sale din 
Elisabeta, naştere petrecută în chip 
miraculos şi prin care se evidenţiază 
puterea lui Dumnezeu (Evanghelia 
după Luca, 1, 5-25; 57-80).

Duminica Tuturor Sfinţilor – 
Hramul de vară - 30 mai

Ziua de prăznuire a Duminicii 
Tuturor Sfinţilor este Hramul de 
vară al bisericii parohiei noastre, 
Brânduşa. În această zi se face 
pomenirea tuturor celor care, în 
m o d  m u c e n i c e s c  s a u  p r i n  
mărturisirea credinţei creştine, ori 
prin nevoinţele, prin credinţa, prin 
curajul lor, au dobândit darul 
sfinţeniei de la Dumnezeu. Este şi 
ziua numelui pentru toţi fraţi noştri 
care nu au zi onomastică în 
calendar.
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Veşti din viaţa parohiei noastre
Mai - Iunie 2010

Paştele la biserica noastră  Sfântul Nicolae – 
Brânduşa
În noaptea de Înviere au venit şi au luat lumină şi 
paşti peste 500 de craioveni. Parohia a pregătit 500 
de pahare personalizate care au fost oferite în dar 

celor care au luat Paşti. Slujba învierii a fost oficiată de un sobor de preoţi. Alături de 
preotul paroh Gabriel Sorescu au slujit preoţii pensionari Vasile Cârstea şi Ioan 
Sorescu şi părintele arhidiacon Constantin Safta. Pe lângă bucuria pe care am trăit-o 
în Noaptea Învierii, când peste 50 de persoane s-au împărtăşit, ne bucurăm şi de 
faptul că circa 200 de enoriaşi s-au spovedit înainte de Paşte. Unii au primit Sfânta 
Împărtăşanie în alte zile decât Învierea. Apreciem că în ultima săptămână peste 150 
de persoane au primit sfânta împărtăşanie joi, vineri şi sâmbătă.

Fapte bune făcute în numele lui Hristos
Parohia noastră a oferit în dar, marţi după Paşti, la persoanele nevoiaşe de la Azilul 
de bătrâni peste 50 de pâini. Acestea au rămas din ceea ce dumneavoastră aţi adus de 
Paști la biserică pentru pregătirea „paştilor”. De asemenea, joi 28 mai, prin preotul 
nostru Paroh Gabriel Sorescu, Parohia noastră a donat celor în nevoie 6 saci cu 
haine, unul de încălţăminte, unul cu lenjerie şi unul cu diverse textile. Hainele au 
fost duse la sediul Societăţii Femeilor Ortodoxe din România şi prin dânsele vor 
ajunge la nevoiaşi. De asemenea a fost ajutată o parohie nevoiaşă de la ţară cu 
acoperăminte pentru sfânta masă şi perdele pentru sfântul altar. Acestea erau 
nefolosite de parohia noastră dar în stare bună de utilizare.

Şedinţă de consiliu parohial
Miercuri, 14 aprilie, a avut loc şedinţa consiliului parohial. Întrunit special pentru 
delegarea unui laic în alegerea membrilor laici din adunarea eparhială, cei 6 
membrii prezenţi au ales pe domnul Dinu Gheorghe ca delegat laic. Totodată, au 
fost desemnaţi ca secretar al Consiliului Parohial domnul consilier Daniel Canciu şi 
ca purtător de cuvânt al parohiei noastre domnul consilier Andrei Cosmin Ouatu.

Congresul Tinerilor de la Tismana
Sâmbătă şi duminică, 1 şi 2 mai, la Mănăstirea Tismana s-a derulat Congresul 
Tinerilor Creştin Ortodocşi din Arhiepiscopia Craiovei.  La eveniment au participat 
părintele nostru Gabriel Sorescu, în calitate de formator, domnul cântăreţ Gigi 
Smădoi, în calitate de invitat, şi tinerii Cristina Zanfirescu şi Mircea Vasiluţă.

Cursuri de instruire
În zilele de 7-9 mai, preotul nostru paroh Gabriel Sorescu a participat la două cursuri 
de instruire: „Abstinenţă sexuală premaritală” şi „Sănătate mentală / Recuperare 
post avort.” Cursurile au fost organizate de Rachel Network International şi 
Asociaţia Genesis Life în Municipiul Deva.

Lucrări administrative la parohia noastră 
Vineri, 14 mai, la biserica parohiei noastre a avut loc amplasarea unei instalaţii para-
trăznet. Lucrarea, estimată la 3.000 lei, a fost sponsorizată parţial de domnul Inginer 
Budu. Dumnezeu să răsplătească jertfa bunilor creştini.

Altarul bisericii noastre în haine noi
Duminică, 16 mai, după oficierea sfintei liturghii, în prezenţa enoriaşilor, preotul 
nostru paroh Gabriel Sorescu a sfinţit noile acoperăminte pentru sfânta masă şi 
proscomidiar şi a binecuvântat perdelele pentru sfântul altar şi feţele de masă noi. 
Toate au fost lucrate de maicile de la Mănăstirea Sfânta Treime – Strâmba, fiind un 
dar oferit de un grup de doamne din parohia noastră. Dumnezeu să le răsplătească 
jertfa şi să le înmulţească binele.

Parohia în imagini 



Psaltirea se citeşte şi în postul Sfinţilor Apostoli la biserica noastră
La cererea unor credincioşi, părintele nostru Gabriel Sorescu va oficia slujba citirii psaltirii şi în 
postul Sfinţilor Apostoli, 1 – 28 iunie. Astfel, în fiecare din cele patru zile de luni din săptămână, 
se vor citi câte 5 catisme apoi se vor pomeni pomelnicele în cadrul Pomelnicului care însoţeşte 
citirea psaltirii. Este cunoscut faptul că citirea psaltirii este o rugăciune foarte puternică şi 
folositoare în rezolvarea unor nevoi grave şi soluţionarea unor probleme ale credincioşilor care 
participă cu credinţă la aceste slujbe.

Slujba Sfântului Maslu la biserica 
Brânduşa
Pentru a răspunde nevoilor credincioşilor, la biserica noastră se va oficia 
slujba Sfântului Maslu de două ori în acest post. Astfel, în zilele de 
vineri 11 şi 25 iunie, începând cu ora 18,00, se va oficia slujba sfântului 
maslu.

Informaţii utile pe INTERNET
Faptul că internetul este un mijloc de comunicare si de informare nu mai este o surpriză. De aceea, 
Parohia noastră îndeamnă pe toţi cei doritori, domiciliaţi în cuprinsul parohiei sau doar legaţi 
sufleteşte de aceasta, să se aboneze la Agenda Creştinului, scriind un mail de contact la adresa

 Astfel veţi primi informaţii legate de slujbele bisericii, anunţuri, 
evenimente viitoare şi altele.

 
parohiabrandusa@yahoo.com.

UMINA REŞTINĂ UMINA REŞTINĂ

Creştinul – revoluţionar sau mărturisitor?
Societatea contemporană se află într-o criză profundă. Vectorul politic insistă asupra cauzelor economice ale acestei 

crize. Legile economiei de piaţă ar funcţiona mecanic, peste voinţa fiinţelor umane care compun „miezul” societăţii 
capitaliste globale şi globalizante. Un fel de „fatalism economic” încearcă să explice mecanismele care au generat criza. 
Individul nu este liber şi deci, nici responsabil. Muncitorul exploatat, funcţionarul încorsetat de birocraţia căreia îi slujeşte 
sau micul patron aflat în concurenţă cu marile corporaţii nu sunt liberi să-şi transforme viaţa, depăşindu-şi condiţia socială. 
Ei pot face aceasta doar în măsura în care pot înţelege şi utiliza – manipula? – legile „obiective” ale economiei de piaţă în 
folosul propriu. Altfel – şi de cele mai multe ori – proletarul, micul proprietar rămân neputincioşi. Marele capitalist, 
bancherul, industriaşul, arendaşul, politicianul nu sunt răspunzători de crizele ciclice provocate în sistem. Aceleaşi legi 
„obiective” au provocat criza. Marele capitalist, deşi aflat în vârful piramidei sistemului, este condiţionat de sistem în 
manifestările sale de „actor economic” şi astfel, lipsa lui de libertate se va traduce prin lipsa lui de responsabilitate pentru 
faptele comise în plan economic.

Pr. Marcel Răduţ Selişte
Capela “Sf. Apostol şi Evanghelist Luca” 

Spitalul Judeţean Craiova

Toţi Sfinţii – Hramul de vară 
Sâmbătă ţi duminică, 29 şi 30 mai, enoriaşii parohiei noastre au serbat Toţi Sfinţii, ocrotitorii bisericii Brânduşa începând cu 2 
iunie 1991, când a fost făcută ultima resfinţire a bisericii Brânduşa. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi. 
Astfel, alături de preotul paroh Gabriel Sorescu, au slujit preotul Mihail Scorbură, preotul Vasile Cârstea, arhidiaconul 
Constantin Safta şi Diaconul Constantin Damian. Programul liturgic a cuprins Privegherea, sâmbătă seara (vecernia cu litie, 
utrenia cu canoane şi procesiunea cu Sfintele moaşte), şi duminică, după sfinţirea apei, acatistul Tuturor Sfinţilor, Ceasurile şi 
Sfânta Liturghie în sobor. Pentru cei aproximativ 200 de credincioşi prezenţi la slujbe, Comitetul Parohial a pregătit pachete 
cu alimente, care să aducă şi hrană trupească celor îndestulaţi de hrana duhovnicească a rugăciunii.
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Criza unei societăţi – economică, politică, socială, culturală sau spirituală – este de 
fapt o criză a libertăţii individului sau mai exact, a modului cum individul îşi foloseşte 
libertatea cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Istoria omului este o permanentă căutare a 
libertăţii. Putem spune deci că dintotdeauna, de la căderea omului din harul lui Dumnezeu şi 
până în prezent, societatea umană a fost în criză.

Cum se poate manifesta creştinul într-o societate aflată într-o criză continuă, 
indiferent de natura acesteia? Devine creştinul, prin mărturisirea lui Hristos, un 
„revoluţionar de profesie” prin faptul că în cele mai multe situaţii, se află într-un conflict cu 
societatea provocat de tensiunea interioară şi exterioară dintre valorile creştine pe care şi le 
asumă şi valorile necreştine / anticreştine ale societăţii în care trăieşte? Renunţă creştinul la 
mărturisirea lui Hristos, prin izolare, fugă din faţa răului social sau prin diluarea mesajului 
hristic într-o aşa-zisă „adaptare” la societate, aşezând „ce este al Cezarului” mai presus de 
„ce este al lui Dumnezeu”?

Creştinul ştie că nu este din lumea aceasta. Creştinul ştie şi că doar pentru o vreme, trăieşte în lumea aceasta 
decăzută, afectată de păcat. El este trimis în lume de către Hristos pentru a dobândi mântuirea personală în Hristos şi de a 
restaura lumea în Hristos, în împreună lucrare cu Hristos. Creştinul are deci, un rost în această lume. O misiune. Lumea este 
importantă tocmai prin prisma acestui rost. „Dispreţuirea maniheică a vieţii lumii înconjurătoare nu este permisă. 
Participarea creştină la ea trebuie să fie întemeiată pe conştiinţa faptului că lumea, socium-ul, statul sunt obiecte ale iubirii lui 
Dumnezeu, fiindcă ele trebuie transformate şi curăţite după principiile iubirii poruncite de Dumnezeu. Creştinul trebuie să 
vadă lumea şi societatea în lumina scopului lor ultim, în lumina eshatologică a Împărăţiei lui Dumnezeu.” (Fundamentele 
concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse, SINODUL EPISCOPAL JUBILIAR AL BISERICII ORTODOXE RUSE 
Moscova, 13–16 august 2000)

Trăind în lume, în societate, creştinul îşi trăieşte călătoria spre Parusie şi învierea morţilor. Parusia nu are loc într-un 
„regat fantastic” aflat departe, într-un „univers paralel”, ci aici, pe pământul transfigurat de Lumina lui Hristos. Învierea 
morţilor în noile trupuri de lumină – „Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în 
cer.” (Matei 22, 30) – are loc tot aici, pe pământul devenit „cer nou şi pământ nou” – „Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci 
cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este” (Apocalipsa 21, 1). Lupta creştinului cu răul din 
societate este deci, superioară oricărei alteia deoarece pe de o parte, finalitatea luptei depăşeşte limitările vieţii pământeşti, 
aceasta fiind dobândirea vieţii veşnice în Hristos, iar pe de altă parte, metoda de eliminare a răului este întemeiată pe iubirea 
de semeni, fapt care face imposibilă acceptarea sau comiterea de către creştin a vreunui atentat cât de mic împotriva „chipului 
şi asemănării lui Dumnezeu” regăsite în individul „generator” de rău social.

„Ori de câte ori Duhul Sfânt vorbeşte în Biserică, El face un apel la pocăinţă, adică la o transformare a obiceiurilor şi 
practicilor atât la nivelul indivizilor, cât şi al societăţii, în ansamblu. Convertirea individuală nu poate fi disociată de efectul 
ei în societate, anume pocăinţă socială, reaşezarea societăţii pe principiile creştine. Etica Evangheliilor este una a reînnoirii 
fiinţei umane în Hristos. Orice limitare a aceastei renaşteri a fiinţei umane în Hristos are ca efect reducerea sau chiar anularea 
roadelor sale în plan social şi politic la nivelul societăţii. Nu ne este îngăduit să limităm domeniul de aplicare a puterii lui 
Dumnezeu”. (André Trocmé – Iisus şi revoluţia non-violentă, pag. 62) Din perspectiva dobândirii mântuirii şi a restaurării 
lumii în Hristos, lupta creştinului cu răul social dobândeşte valenţe superioare unei activităţi revoluţionare. „Ura de clasă” 
este înlocuită de „iubirea de vrăjmaşi”, fără a fi anulată necesitatea înlăturării cauzelor sociale, politice, economice ale răului. 
Această eliminare a răului nu se face însă, prin lichidarea fizică a individului care generează răul (capitalist, exploatator etc.), 
ci prin reaşezarea, modificarea mecanismelor societăţii pe o temelie creştină, tocmai datorită convertirii individului care 
formează şi pune în mişcare mecanismele respective.

„Revoluţia” creştinului nu este a maselor, dar nici a individului. „Revoluţia” creştinului, lupta creştinului împotriva 
răului social se poartă pe cel puţin două „fronturi”. „Frontul sufletesc” intim al neputinţelor personale, slăbiciunilor, 
patimilor, păcatelor care tulbură şi încearcă sufletul creştinului şi deopotrivă, al semenului care generează şi multiplică răul 
social. „Frontul sufletesc” al obştei, al comunităţii, acolo unde răul provocat de individ dobândeşte dimensiunea de fenomen 
social – sărăcia, exploatarea, nedreptatea, opresiunea, inegalitatea etc. „Revoluţia” pe care creştinul mărturisitor o 
declanşează în om şi umanitate este tocmai această dualitate a luptei cu răul – lupta cu răul din individ, spre convertirea la 
Hristos a individului, fără însă a ignora lupta cu efectele generate în societate de acest „rău subiectiv” şi lupta cu răul social, 
„răul obiectiv”, spre eliminarea acestui rău, fără a accepta însă ca individul sau indivizii care au comis răul să fie lezaţi în 
calitatea lor de „chip şi asemănare a lui Dumnezeu”.

O astfel de atitudine în lupta cu răul social înseamnă, de fapt, asumarea Evangheliei lui Hristos, iar „asumarea de 
către Biserică a Evangheliei lui Hristos în relaţia sa cu societatea, cu statul poate fi privită ca un fel de stare în care nu există 
tensiuni ireconciliabile între „Împărăţia lui Dumnezeu ce va să vină”, cu a sa aşa-numită „etică absolută” şi lumea „aşa cum 
este”, societatea, statul cu ale lor „necesităţi relative”. (...) Sufletul creştinului nu mai este sfâşiat între îndatoririle pe care i le 
cere conştiinţa sa creştină şi exigenţele apartenenţei la stat, ca cetăţean. Singura tensiunea care rămâne este doar cea care 
izvorăşte din separarea Bisericii de stat, în sensul respingerii acelor valori promovate de stat aflate în incompatibilitate cu 
Evanghelia lui Hristos.” (André Trocmé – Iisus şi revoluţia non-violentă, pag. 62)
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Despre cum mai trebuie să ţinem posturile azi

Autor: Pr. Gabriel Sorescu

Creştinul: Doamne ajută, părinte!
Preotul: Doamne ajută, frate drag! 
Creştinul: Părinte, doresc să îmi mai lămuriţi o problemă. Vedeţi 
cum este viaţa azi: grea, cu lipsuri materiale, cu stresul zilnic, cu 
fuga permanentă pentru a ne câştiga bucata de pâine. De multe 
ori, un muncitor nu are ce lua la el de mâncare de post şi astfel nu-
l ţine. Lămuriţi-mă: cum şi în ce mod mai putem noi creştinii de 
azi să ţinem posturile mari.
Preotul: Dragă frate, cred că noi trebuie să lămurim întâi ce este 
acela postul, apoi să vedem de câte feluri este postul după durată 
şi apoi să discutăm problema referitoare la CUM trebuie să-l 
ţinem şi cum reuşim.
Creştinul: Păi, postul nu este o poruncă impusă de preoţi?
Preotul: Aici recunosc deja una din ideile duşmanilor Bisericii. 
Postul, frate creştin, este un mod de a-ţi manifesta iubirea faţă de Dumnezeu, este un act de asceză creştină, este un 
mod de vieţuire, apoi o abţinere de la anumite alimente şi nici pe departe o poruncă impusă de ierarhie. 
Creştinul: M-aţi făcut curios…..
Preotul: Vezi dumneata, frate dragă, postul este un act de iubire: când iubeşti pe cineva – în cazul de faţă pe 
Dumnezeu – faci un gest, o jertfă pentru persoana iubită. Apoi, postul este un act de asceză. Prin asceză vom 
înţelege toate nevoinţele întreprinse de un creştin în scopul desăvârşirii, a realizării idealului de a ajunge la nivelul 
în care sufletul conduce trupul. În final, postul este un mod de viaţă, în sensul că a ţine post presupune a implica nu 
doar burtica, pântecele ci a pune la post şi privirea şi auzul şi pipăitul şi vorbirea şi chiar gândurile noastre.
Creştinul: Cred că este destul de complicat, părinte….
Preotul: Dimpotrivă, este foarte simplu. Pentru că plecăm de la credinţă, iubire şi nădejde. Credem că prin actele 
noastre, inclusiv postul, ne manifestăm iubirea faţă de Dumnezeu şi sperăm, nădăjduim astfel în dobândirea 
sfinţeniei prin comuniunea ce o realizăm cu Dumnezeu în Biserica Sa. Dar trebuie ştiut, Dumnezeu nu doreşte 
moartea păcătosului ci să se întoarcă şi să fie viu. Aşa că postul a fost lăsat de Dumnezeu în acest scop.
Creştinul: Cum aşa părinte?
Preotul: Aţi citit de căderea lui Adam şi Eva în rai? S-a întâmplat pentru că nu au ţinut post. Dumnezeu le-a spus: 
puteţi mânca din toţi pomii, doar dintr-unul nu. Şi nu L-au ascultat.
Creştinul: Am înţeles, părinte. Dar mai găsim undeva despre post?
Preotul: Da! În Legea Veche (Vechiul Testament)  deseori evreii posteau: Moise în pustiu la darea Legii, preoţii 
evrei înainte de slujbe şi alţii. Dar şi în Legea Nouă (Noul Testament) găsim dovezi despre post: Domnul Iisus în 
Pustiul Carantaniei a postit 40 de zile; apoi apostolii, ucenicii când cereau ceva de la Dumnezeu, şi putem da mai 
multe exemple. Dată fiind importanţa postului şi pe baza cuvintelor Mântuitorului (Matei 9, 14-15), Biserica de la 
început a normat ţinerea postului pentru a se evita extremele.
Creştinul: Despre ce fel de extreme putea fi vorba? Întreb cu frică, deoarece în Pateric am citit că extremele sunt ale 
diavolului, pe când calea de mijloc este a lui Dumnezeu.
Preotul: Da, este vorba despre exagerare şi despre nepăsare. Exagerare, deoarece unii creştini vedeau ca puţin să 
ţină post doar două zile pe săptămână, alţii doreau să renunţe de tot la unele alimente precum carnea, alţii priveau 
postul ca fiind fără de folos şi  nu-l primeau. Pentru aceasta s-a normat, în Sfintele Canoane (colecţia de legi date de 
Sfinţii Părinţi) ca posturile să fie, cele mari patru la număr – Paştele, Crăciunul, Sfânta Maria şi  Sfinţii Apostoli – 
iar cele mici să fie Miercuri şi Vineri şi anumite zile din an, de obicei ajunurile sau unele zile de sărbători, precum 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 sept), Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) şi altele.
Creştinul: Asta o înţeleg, ceea ce nu înţeleg este că într-un post mare poţi să mănânci şi unele alimente mai bune, în 
altul mai deloc. Mă refer la peşte, lapte, ouă.
Preotul: Aici cred că este nevoie să ne referim puţin a dezlegări. Întâi de toate vreau să ştii că, potrivit Canoanelor, 
TOŢI creştinii ortodocşi suntem datori să respectăm posturile. Acum, referitor la dezlegări – pe baza cărora se 
apreciază greutatea unui post – ele sunt mai multe. 
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Prima dată, postul aspru este cea mai grea formă de post: nu mâncăm şi nu 
bem decât seara, atunci ceva uşor, gen fructe şi apă. El se numeşte şi post 
negru sau ajunare. Apoi vine postul obişnuit. Acestuia îi sunt specifice 
anumite dezlegări: la ulei şi vin este primul tip de dezlegare. Urmează 
dezlegarea la peşte, care cuprinde şi ulei şi vin. Apoi dezlegarea la lapte, 
care cuprinde şi precedentele două. Acestea două din urmă definesc postul 
uşor.
Creştinul: Am înţeles. Dar cine fixează la ce nivel de greutate să ţinem 
postul?
Preotul: Biserica. Dar fiecare avem un preot duhovnic care ne ştie sufletul. 
Ştie ce lucrăm, în ce mediu, ne ştie felul de a fi, ne cunoaşte puterea de a 
posti. El este în măsură să ne impună fie un post mai aspru decât cel al 
perioadei fie un post mai uşor.  
Creştinul: Deci, duhovnicul este cel în măsură să mă….
Preotul: Să mă ajute, prin rugăciune, sfat şi eforturi proprii să mă apropii de 
Dumnezeu, să fiu un creştin ortodox corect în toate aspectele, inclusiv în 
acesta al menţinerii posturilor. El are răspunsul la întrebarea CUM.
Creştinul: Părinte, am mai primit informaţii folositoare şi, ceea îmi lipsea, 
curajul de a ţine şi eu câteva zile de post, după puterea mea şi după sfatul 
duhovnicului. Vă mulţumesc şi aştept să ne vedem data viitoare.
Preotul: Dumnezeu să ne binecuvinteze, frate!

POVEŞTI CU TÂLC

FRIZERUL

Un creştin a mers la o frizerie ca să-şi tundă părul şi să-şi taie barba. În 
timp ce frizerul îşi servea clientul, între cei doi s-a pornit o conversaţie 
interesantă. Au vorbit despre multe lucruri şi au abordat diverse subiecte. 

În cele din urmă au început să vorbească despre Dumnezeu. La acest 
subiect frizerul a declarat: 
- Eu cred că Dumnezeu nu exista.
- De ce spuneţi asta? a întrebat clientul. 
- Trebuie doar să ieşiţi pe stradă şi veţi realiza că Dumnezeu nu există. 
Spuneţi-mi, dacă Dumnezeu ar exista, ar mai fi atâţia oameni bolnavi? Ar 
mai fi atâţia copii abandonaţi? Dacă Dumnezeu ar exista, nu ar fi nici 
suferinţă şi nici durere. Nu-mi pot imagina un Dumnezeu iubitor care să 
îngăduie astfel de lucruri.

Clientul s-a gândit un moment, dar nu i-a răspuns deoarece nu a vrut să 
stârnească o ceartă. Frizerul şi-a terminat treaba, iar clientul a părăsit 
frizeria. Chiar când a ieşit din frizerie, creştinul nostru a văzut pe stradă un om cu părul mare, încâlcit şi 
murdar şi cu o barbă mare, neglijentă. Era murdar şi neîngrijit. Clientul s-a întors la frizerie şi i-a spus 
frizerului: 
- Ştiţi ce? Frizerii nu există.
- Cum puteţi spune asta? a întrebat frizerul surprins. Sunt aici, sunt frizer şi tocmai te-am aranjat!
- Nu! a exclamat clientul. Frizerii nu există, căci dacă ar exista atunci nu ar mai fi oameni cu părul lung şi 
murdar şi cu barbă  netăiata, cum e omul acela de afară.
- Ah, dar frizerii există! Însă asta se întâmplă când oamenii nu vin la mine.
- Exact! a afirmat clientul. Asta e ideea! Şi Dumnezeu există! Însă necazurile şi suferinţa se întâmplă atunci 
când oamenii nu vin la El şi nu-L caută pentru a-i ajuta.  De aceea este atâta suferinţă şi durere în lume.



UMINA REŞTINĂ UMINA REŞTINĂ

Sursa: http://www.misiune-ortodoxa.ro/articole/marturii/noi-minuni-ale-sfantului-nectarie.html

MINUNILE TIMPURILOR NOASTRE

Sfântul Nectarie face minuni în 
România!

Mă numesc Zenovia sunt din Bucureşti, şi aş vrea să vă 
povestesc o minune a Sfântului Nectarie, lăudat fie Domnul nostru 
Iisus Hristos prin sfinţii Săi. De origine eu sunt moldoveanca din 
Com. Cudalbi, Jud. Galati; credinţa în Dumnezeu mi-a fost insuflata 
de bunicul meu Costin care nu mai este printre noi (Dumnezeu să-l 
ierte), dar tânără fiind, proaspăt căsătorita şi cu problemele vieţii m-
am cam depărtat de Dumnezeu. În luna Mai anul 2008 am trecut prin 
câteva încercări ale Domnului: la început am operat-o pe fiica mea de 
deviaţie de sept, apoi la o luna de zile soţul a fost operat de colecist. În 
timp ce soţul era internat la spitalul de urgenta Floreasca, stând lângă 
el pe pat, am descoperit la sânul drept o umflătură. Aceasta m-a 
speriat destul de tare, ceea ce m-a determinat să îmi fac o programare 
urgentă la un medic specialist (prof. dr.), care în urma consultaţiei m-
a diagnosticat cu tumoare mamară şi implicit intervenţie 
chirurgicală. A urmat apoi o serie de analize, ecografii, etc.

Având acest diagnostic, am întrebat în stânga şi în dreapta ce 
alte remedii ar mai fi pentru vindecarea acestei afecţiuni apărute ca din senin. Cărţi, ziare, reviste, internet, prin 
toate am răsfoit, nu mai spun de tratamente naturiste. O prietenă de-a mea, spunându-i despre necazul meu m-a 
îndrumat să merg la Sfânta Mănăstire Radu-Voda unde se găsesc părticele din moaştele Sf. Nectarie. Chiar în acea 
zi, am ajuns cu soţul meu şi am constatat că este foarte aproape de locuinţa noastră; intrând în mănăstire şi 
apropiindu-mă de moaştele Sf. Nectarie am simţit o linişte sufletească şi o apropiere de acest Sfânt, cu lacrimi în 
ochi l-am rugat să mă ajute să mă însănătoşesc şi să scap de operaţie. 

Preoţii călugări de aici sunt foarte primitori, evlavioşi şi ascultători, iar în urma discuţiei avute cu unul 
dintre aceştia (ulterior am aflat ca este chiar stareţul mănăstirii şi poartă numele Sfântului Nectarie), am primit ulei 
sfinţit de la candela Sfântului. Am mers acasă mai liniştită, am început să mă rog cu tot sufletul, am citit acatistul 
Sfântului şi m-am uns cu mare încredere cu ulei sfinţit pe locul unde îmi apăruse acel chist, făcând semnul sfintei 
cruci de trei ori. Mergând la Institutul Fundeni pentru internare şi intervenţie chirurgicală, domnul doctor mi-a 
recomandat să fac o ecografie să vadă cum este poziţionat şi dimensiunea lui corectă, şi a constatat că, chistul a 
scăzut de la 4 cm. la 0,9 cm. 

Văzând acest lucru profesorul mi-a zis că pot merge acasă şi să fac tratament. Lucru pe care îl fac şi acuma 
la aproape un an de la primirea cumplitei veşti. Sunt sigură şi convinsă că Sf. Nectarie mi-a fost alături şi îmi este 
încă, ajutându-mă să trec peste acest obstacol; îl simt aproape, mă ajută şi o să-i fiu veşnic recunoscătoare şi am să 
mă rog toata viaţa lui Dumnezeu şi tuturor sfinţilor şi mai ales Sfântului meu de suflet Sf. Nectarie. Mergeţi cu tot 
sufletul şi toată dragostea şi rugaţi-vă la mănăstirea Radu-Voda; sunt slujbe foarte frumoase, liniştitoare, eu m-am 
apropiat foarte mult de acest lăcaş sfânt şi mă simt aici mereu aproape de Dumnezeu şi de Sf. Nectarie. Am ajuns în 
insula Aeghina - Grecia de Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului (aprilie 2009) la mormântul Sf. Nectarie. 

Am găsit pe acea insula multa linişte duhovnicească, măicuţele de la mănăstirea Sf. Treime a Sf. Nectarie te 
primesc cu multa evlavie şi căldură, este o mănăstire încântătoare, mare şi frumoasă, mă simt împlinită, liniştită şi-i 
mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung. O să revin oricând cu plăcere şi cu dragoste în Aeghina. Purtându-i 
o vie recunoştinţă simt nevoia să-l fac şi eu cunoscut celor care au probleme şi nu-l cunosc (ca şi mine în urmă cu un 
an). Aveţi încredere în marele Sfânt Nectarie, căci acesta ajută pe oricine grabnic, dacă se roagă cu credinţă şi 
dragoste. Slavă Dumnezeului Nostru, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria şi nu în ultimul rând 
Sfântului nostru preaiubit Nectarie. Doamne ajută. (mărturisire din 22 mai 2009)
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De ce să ducem copiii la biserică?
De ce să ducem copiii la biserică ştim majoritatea dintre 

noi. Pentru  că „e bine”. Cât de mult credem în acest bine... vedem 
privind în jurul nostru. Şi nu am de gând să vă înşir toate 
nenoricirile pe care, parţial, le sesizăm  cu ochiul liber, peste altele 
însă, trecem îngăduitori,  în timp ce  roadele somnului credinţei 
iau proporţii îngrijorătoare.

Vă propun să trecem peste întrebarea „De ce ?” şi să vedem 
„Cum?”. Cum să-i ducem pe copii la biserică iar ştim. Încă de când 
sunt micuţi  -  de mână. Cum  facem ca să şi participe, iată o 
întrebare la care unii părinţi ridică neputincioşi din umeri. 

Am găsit pe site-ul www.dulcecasa.blogspot.com câteva 
acţiuni prin care părinţii îi invită pe cei mici să nu se plictisească la 
slujbele din Biserică:

STAŢI ÎN FAŢĂ, LÂNGĂ ALTAR - ajutaţi copiii să vadă ce se întamplă, aşezându-vă în strana din faţă, langă 
altar; nu vă aşteptaţi ca cei mici să stea liniştiţi şi nu vă temeţi să "luaţi o pauză" dacă au nevoie de una.

CITIŢI CU EI ÎN TIMPUL SLUJBEI - folosiţi o carte cu „Liturghia pe înţelesul copiilor“, care conţine 
imagini şi răspunsuri. Gasiţi in Biblia dvs. Apostolul şi Evanghelia zilei, şi citiţi-le cu ei.

CÂNTAŢI ÎMPREUNĂ CU CEI MICI - dacă aveti copii mici incurajaţi-i să cânte răspunsurile simple, cum 
sunt „Aleluia“ şi „Amin“. Dacă sunt mai mari urmăriţi cuvintele ( şi muzica, dacă aceasta exista in cartea dvs. 
cu textul Liturghiei) şi incurajaţi-i să cânte.

AJUTAŢI-I SĂ ÎNŢELEAGĂ CE SE PETRECE ÎN BISERICĂ - îndreptaţi atenţia copilului asupra preotului, 
icoanelor şi a culorilor care se folosesc la veştminte, în funcţie de sărbători, precum şi asupra momentelor cheie 
din Sf. Liturghie.

AJUTAŢI-I SĂ PARTICIPE - ajutaţi-i să memoreze acasă răspunsurile obişnuite, cum ar fi rugăciunea "Tatăl 
nostru" pentru a putea participa şi ei la slujbă.

CONCLUZIA? Dacă vreţi să participe copiii la slujbele Bisericii, participaţi dumneavoastră cu toată fiinţa  - şi 
ei vă urmează. Copiii sunt oglinda noastră şi dacă ei nu fac „ce trebuie”, să ne uităm la noi. Cât de atenţi suntem 
noi la Biserică?

„Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate.  
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este porunca cea dintâi cu făgăduinţa:  

Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.  
Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura 

şi certarea Domnului.“ 

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 6, 1-4
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