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Supliment al Revistei ORTHODOXIA, pentru copii, părinţi şi profesori
editat cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni

Caldă a mai fost vara aceasta... Şi nu cred că v-ar fi ocolit 
gândul la zilele răcoroase de şcoală. 

V-aţi jucat de-a şcoala în vacanţă? Nu-i aşa că v-a fost dor 
de ea? Dar ei de voi de-aţi şti cât de dor i-a fost..., visa în som-
nul ei de vacanţă vocile voastre zgomotoase şi vesele care-i 
umpleau coridoarele la recreaţii, chipurile voastre luminoase 
şi curioase, vă vedea mai mari, mai deştepţi, mai cuminţi. 

Doar două-trei zile în urmă îţi părea că vara nu se mai 
sfârşeşte şi iată că... de mâine iarăşi la şcoală. La şcoala unde 
lecţiile durează o veşnicie, recreaţiile secunde, temele pe acasă 
foooarte complicate, ghiozdanul nespus de greu, somnul 
dimineaţa tare dulce şi scurt, joacă puţină... În schimb afli 
multe-multe-multe lucruri noi, interesante, nebănuite şi aşa 
devii mai matur, mai responsabil. Şcoala îţi dă nu doar cunoş-
tinţe despre natură, lucruri, fenomene, ci şi multă pricepere, 
înţelepciune şi agerime. Aflând mai multe, te poţi mai liber 
orienta în lucruri şi alege mai bine ce ţi se potriveşte doar ţie.  

Întreaga redacţie a gazetuţei ORTODOXIA PENTRU 
COPII vă felicită cu începutul noului an şcolar şi a Anului Nou 
Bisericesc, vă doreşte, ca întotdeauna, cu ajutorul Domnului, 
numai înţelepciune şi pricepere în toate. Toate-s bune şi spo-
resc numai dacă se fac cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu uitaţi de 
aceasta. Nici de rugăciune nu uitaţi, şi să mergeţi la biserică 
să nu vă leneveiţi, să-i mulţumiţi lui Dumnezeu şi părinţilor 
pentru toate bunătăţile ce vi le-au făcut tot să nu uitaţi. Aşa să 
creşteţi mari, deştepţi şi să sporiţi în tot lucrul bun.

Doamne, ajută!

La scoala , 
copi i !
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Ortodoxia copilăriei mele

- Părinte Irinarh, spuneţi-ne, cine v-a 
învăţat să iubiţi rugăciunea şi Biserica, 
părinţii sau buneii?

- Singur m-am învăţat, aşa de la lume, de la 
Biserică. Eram argat şi stăpânul îmi dădea voie 
şi mă duceam duminica la Biserică. Argat eram 
de pe la 10-11 ani. Mama  murise, tata mai tră-

ia, dar era bolnav. Şi îmblam aşa prin mahala 
de colo-colo cerând de mâncare. Aveam în ma-
hala o mătuşă, Parascovia, care ne mai miluia, 
Dumnezeu s-o ierte! Ne aducea câte o bucată 
de pâine când cocea. Pe urmă m-a luat un om 
de argat. Avea cai, avea boi, oi; duceam caii de 
cap la plug... Şi desculţ, şi în opinci. Omul ţinea 

Copilul nimanui care a 
ajuns copilul Domnului

(

Părintele schiarhimandrit Irinarh este 
unul din puţinii bătrîni din Moldova a că-
rui experienţă duhovnicească şi de viaţă 
îşi întinde rădăcinile în timpuri despre 
care noi, copiii, mai ştim cîte ceva doar 
din cărţi. S-a născut în 1929 în Satul 
Nou, judeţul Tighina, plasa Cimişlia, 
cum se zicea pe atunci, într-o familie cu 
şapte copii. Pe mama nu şi-o aminteşte, 
iar de taică-său mai ţine minte doar că 
era foarte bolnav pe timpul cînd trebuia 
să plece la şcoală. Câţiva dintre fraţii şi 
surorile părintelui au murit de mici, iar 
dintre cei rămaşi în viaţă unul fusese 
luat de Crucea Roşie, altul trăia la mă-
năstirea Noul Neamţ din satul Chiţcani. 
Tatăl lui Ştefănel, aşa i se zicea în 
copilărie viitorului schiarhimandrit, a 
murit când acesta tot pribegind printre 
străini a început să argăţească ca să 
poată mulţumi cumva oamenilor care-l 
hrăneau. Faptul că trebuie să munceşti 
pentru pâinea pe care o mănânci a 
fost prima lecţie pe care a trebuit să o 
înveţe de mic. 
Părintele Irinarh are o duhovnicie apar-
te, întemeiată  pe smerenie şi răbdare 
pe care le-a învăţat la argăţie, dragos-
tea, ascultarea şi blândeţea pe care 
le-a dobândit în mănăstire şi spiritul de 
slujire oamenilor pe care şi l-a cultivat 
slujind ca bucătar şi făcând ascultare 
la patru arhierei. N-a învăţat la şcoli te-
ologice şi nici disertaţii complicate n-a 
scris, dar dragostea şi înţelepciunea pe 
care o are de la Dumnezeu, l-au făcut a 
fi unul dintre cei mai căutaţi duhovnici 
din Moldova. Nu trece zi fără ca bătrâ-
nul să nu aibă câte şapte-opt musafiri 
şi fii duhovniceşti, de aceia dacă nu 
spovedeşte, atunci, de obicei, trebălu-
ieşte, servind oaspeţii. Uneori când are 
mult de lucru, bătrânul se vede nevoit 
să lucreze şi să vorbească în acelaşi 
timp, aşa cum se făcea pe timpuri la 
şezători. Aşa a fost şi în cazul nostru, 
părintele schiarhimandrit ne-a povestit 
câte ceva despre copilăria sa, prăjind 
ardei pentru iarnă la plita de gaz.
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înce pu t ul in di c t i onul ui

Ce serbează Biserica în această zi? Află cu ajutorul jocului.

Biserica serbează această zi din 
două motive: întâi pentru că luna lui 
septembrie se consideră început al 
anului şi de aceea Biserica, multumind lui 
Dumnezeu pentru roadele de peste an, se 
roagă ca şi anul nou să fie roditor. Iar în 
al doilea rând această zi se consideră a fi 
începutul predicii Domnului, în amintirea 
intrării lui Iisus în sinagogă, când, des-
chizând cartea ce I s-a dat, a citit locul 
din profetul Isaia, unde se zice: “Duhul 
Domnului peste Mine...” (Luca 4, 16—18).

plugul şi eu mergeam înainte, ţineam caii, bo-
roneam… hrăneam vitele, le adăpam. Omul 
cela n-avea copii, trăia cu femeia şi părinţii săi 
împreună. Eu dădeam la oiţe, măturam în 
gospodăria lui pentru că nu aveam acoperişul 
meu: tata murise şi a rămas casa pustie...aşa o 
bojdeucă.

- Înseamnă că „Tatăl nostru” l-aţi învă-
ţat singur la Biserică?

-Da, la biserică l-am învăţat. Tot acolo am 
învăţat şi să citesc puţin. Alţi copii învăţau la 
şcoală, aveau ore de religie...

- Adică matale la şcoală n-ai învăţat? 
- N-am fost la şcoală. Cum să mă duc? Des-

culţ şi dezbrăcat, cine era să mă dea la şcoală?

- Şi ce ştiai despre Dumnezeu pe 
atunci?

- Ştiam ce mai auzeam şi eu pe la Biserică, 
ştiam că este o putere dumnezeiască şi-mi 
făceam şi eu cruce ca toţi oamenii. Mă temeam 
când tuna, ploua, aveam frică de Dumnezeu. 
Mă temeam de Dumnezeu şi auzeam ce 
vorbeau bătrânii despre El. Toată lumea se 
ducea la Biserică pe atunci: argaţii împreună 
cu stăpânii lor. La Paşti, la alte sărbători, mă tri-
meteau la biserică. Stăpânii ţineau sărbătorile. 
Ei, şi eu de rând cu ei ţineam şi, mulţumesc lui 
Dumnezeu, în zilele bune mai şi mâncam cu 
dânşii la masă. Dar când eram la bulgar, alt stă-
pân la care am argăţit, mâncam pe un scăunel 
într-un colţ. Şi bulgarul cela avea două perechi 
de cai. Iar grajdul era cu pod, spre fericirea 
mea. Eu aveam un pat în grajd şi dormeam 
acolo. Mă sculam dimineaţa şi curăţam caii 
cu ciuceala, cu peria, râneam baliga, făceam 
curat. Dormeam în grajd, cu caii, aveam un 
pătucean acolo. Curăţam caii aşa, cât puteam 
ajunge, că eram copilandru. Şi apoi stăteam şi 
aşteptam să mă cheme la masă, îmi era foame. 
Venea stăpânul şi vedea că este curat. Şi apoi, 
of, Doamne miluieşte! am lepădat.

- Ce vă doreaţi cel mai mult când 
eraţi copil?

- Ce vroiam…? Mâncare… că eu n-aveam 
nimic, nu înţelegeam nimic. Mă luau la lucru 
la măturat, la dat la vite, la rănit şi-mi dădeau 
de mâncare sau câte o haină mai ponosită. Au-
zeam că învaţă la şcoală copiii şi vedeam că alţii 
trăiesc bine şi mă gândeam şi eu că ar fi bine 
să am ce mânca şi cu ce mă îmbrăca. Bulgarul 
cela mi-a făcut o pereche de haine. Făceau pe 
atunci din lână de ţigaie. Mi-a făcut un rând 
de haine. Şi apoi am lepădat argăţia la dânsul 
şi mi-a luat hainele. M-am dus plângând la 
bunelul, of Doamne! După aceia am stat la un 
om în satul meu, în Satul Nou, acesta a fost al 
treilea stăpân în timpul argăţiei mele de 7 ani. 
Şi omul cela s-a dus într-o duminică cu căruţa 
la Chiţcani şi m-a luat şi pe mine. Am mers 
toată ziua, când în căruţă, când pe jos. Fratele 

meu era acolo. A argăţit şi el la bulgar, a dormit 
în grajd, dar bulgarul cela îl cam bătea şi atunci 
el s-a dus la mănăstire. Ei, şi apoi am rămas şi 
eu la Chiţcani. Umblam şi eu pe acolo, mai 
aveam câte o ascultare. La Chiţcani era stareţul 
Axinte, iar mai târziu s-a deschis schitul Zloţi. 
Nişte oameni, naşii mei, au dat pământ şi au 
deschis schit. Şi acolo era numai o colibă, iar 
stareţul m-a trimis la ascultare încolo, până s-a 
mai grămădi lume...

- Părinte Irinarh,  mata când te-ai dus la 
mănăstire, te-ai dus să te călugăreşti 
sau te-ai dus să scapi de argăţie? 

- M-am dus că era fratele meu acolo şi eu 
nu mai aveam pe nimeni în afară de el. Unde 
era să mă duc, că n-aveam nici casă, nici masă. 
Casa tatălui meu s-a risipit...

- Şi cum posteaţi? Fiind mai sărac, 
mâncaţi ceia ce vă dădeau alţii ?

- Păi dacă era post, toţi ţineau post. Auzeam 
de la stăpân că, iaca, amu-i post. Mă duceam la 
biserică, mă împărtăşeam. 

- Nu vă venea greu să postiţi, dacă 
lucraţi la câmp cu vacile, cu caii…

- Ei, cum să-ţi spun. Îmblam de-amu călare, 
îmblam cu boii duminica pe deal, cu viţeii la 
păscut şi mă uitam cum se duc băieţeii dumi-
nica la biserică îmbrăcaţi frumos, aranjaţi... dar 
eu trebuia să mă duc duminica pe deal să pasc 
vitele, încălţat în opinci... asta era mai greu.  

- Şi pe alţi copii cine îi învăţa religia?
- Se preda religia în şcoală, cântau „Tatăl 

nostru” când începeau lecţiile. Da eu de la stă-
pâni am învăţat câte ceva. Ei se rugau înainte 
de masă, se duceau la biserică, se împărtăşeau 
şi mă luam şi eu după ei. Iar mai târziu când 
eram la mănăstire mă uitam şi eu aşa la buchii 
cum te-ai uita la mare. Tot singur m-am învăţat 
a citi slavoneşte. Mai întrebam şi pe alţii şi cu 
Doamne ajută, am început să citesc câte puţin 
din Psaltirică.

- Erau pe-atunci compiutere?
- Ei, ai zis-o, compiutere... nu erau nici 

biciclete atunci. Era câte un învăţător care avea 
bicicletă şi noi, copiii, alergam toţi cu gura căs-
cată să vedem cum merge cu bicicleta. Altceva 
nu era nimic.

- Ce jocuri aveaţi?
- Distracţii aveam mai puţine. Poate nişte 

pătărănii mai povesteam pe la şezători când 
oamenii se adunau să curăţe porumb sau să 
ţese covoare. Mai erau nişte ţigani cu scripca, 
şi flăcăii făceau joc duminica. Da copiii se fugă-
reau, mergeau la şcoală. Nu ştiu cum se jucau 
ei acolo că eu n-am fost. N-am prea avut cu 
cine mă juca, că toţi copii mergeau la şcoală, da 
eu umblam aşa ca un sălbatic. Serios vorbesc. 
Copiii învăţau da eu umblam aşa…Doamne 
fereşte! Ei, da ajunge să tot pălăvrăgim. Vorba 
lungă sărăcia omului!

- Părinte, binecuvântaţi!
- Dumnezeu să vă binecuvânteze şi în rai să 

vă aşeze. Pe voi şi pe cititorii voştri mici şi mari.

Igor PÂnzaru
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fântul Dimitrie, care a fost Mitropolit al Rostovului în veacul al 
XVII-lea, istoriseşte, spre folosul nostru duhovnicesc, despre un 
învăţător care s-a rugat lui Dumnezeu mult şi cu râvnă, ca El să-i 
arate pe acel om de la care ar fi putut să înveţe calea adevărată 
spre Împărăţia Cerurilor. Şi iată că odată întâlneşte lângă uşile 
bisericii un cerşetor bătrân, îmbrăcat în zdrenţe, plin de bube şi 
răni puroinde. Trecând pe alături, dascălul îl salută după obicei, 
zicând:

- Bună ziua, bătrâne!
Bătrânul îi răspunde:
- Nu ţin minte să fi avut vreodată o zi rea!
Învăţătorul, auzind un asemenea răspuns, s-a oprit şi, ca şi cum 

ar fi voit să-şi retragă salutarea, a spus:
- Să-ţi dea Domnul fericire!
- Eu niciodată n-am fost nefericit! - a răspuns bătrânul.
S-a mirat învăţătorul şi, gândindu-se că poate bătrânul nu a 

auzit bine, a schimbat salutul şi a grăit:
- Ce spui, bătrâne? Eu îţi doresc să fii în bunăstare...
Bătrânul i-a răspuns iar:
- Eu niciodată nu am fost nenorocit.

Încercându-l pe bătrân, învăţătorul a mai spus:
- Îţi doresc ceea ce singur îţi doreşti.
- Nu duc lipsă de nimic, fiindcă toate, cum le doresc, aşa mi se şi 

întâmplă, iar bunăstarea vremelnică nu caut - i-a spus bătrânul.
- Să te mântuiască Dumnezeu pentru acestea. Dar spune-mi, 

tu eşti singurul dintre năpăstuiţi care nu suferi nevoi? Nu pot 
pricepe cum te-ai putut feri de nenorociri!

- Domnul meu, aşa este precum am răspuns salutării tale. Nu 
am cunoscut vreodată o oarecare nefericire sau necaz. Ce stare 
mi-a dat Dumnezeu, pentru aceea şi-I mulţumesc. Iar dacă nu-mi 
doresc bunăstare, tocmai întru aceasta se află bunăstarea mea. Eu 
nesocotesc fericirea şi niciodată nu o cer Tatălui Ceresc. Nu simt 
nenorocirea, asemenea cu cei cărora toate li se fac după a lor dorin-

ţă. Dacă sufăr de foame, pentru aceea mulţumesc lui Dumnezeu, 
ca unui Părinte care ştie ce-mi trebuieşte. Dacă îndur frigul sau 
sunt pătruns de ploaie, sau altceva, rabd din vitregiile văzduhului, 
Îi mulţumesc, de asemenea, lui Dumnezeu. Când toţi mă hulesc, 
Îl slăvesc pe Domnul, ştiind că toate acestea sunt rânduite de El. 
Asemenea  şi cu toate câte le îngăduie Dumnezeu – bune sau rele, 
dulci sau amare – toate le primesc din mâna Bunului Părinte, şi 
astfel voiesc numai ce voieşte şi Dumnezeu. Şi aşa se fac toate după 
dorinţa mea. Cu adevărat, nenorocit este cel care caută fericire în 
această lume, pentru că în viaţa aceasta fericirea cea nemincinoasă 
este a te încredinţa în toate voii Domnului. Iar voia lui Dumnezeu 
întotdeauna este desăvârşită, bună şi dreaptă. Eu însă, străduin-
du-mă în toată vremea să-mi plec voia mea înaintea dumnezeieştii 
voiri, mă socotesc peste măsură de fericit.

Învăţătorul, socotind că-l va pune pe bătrân în cumpănă, a zis:
- Spune-mi, rogu-te, aceleaşi ţi-ar fi gândurile şi dacă Dumnezeu 

te-ar trimite în iad?
- Oare chiar El o să mă trimită în iad? El ştie că eu mă ţin 

puternic de El prin dragostea nefăţarnică ce Îi port. Cu aceste 
legături eu m-am legat atât de puternic de Domnul, încât, oriun-
de m-ar trimite, acolo Îl voi lua şi pe El cu mine. Şi pentru mine 
e cu mult mai bine să fiu cu Domnul în afara Cerurilor, decât în 
ceruri fără El.

S-a minunat dascălul de asemenea răspunsuri ale bătrânului şi 
a cugetat în sine că aceasta este, cu adevărat, calea cea mai scurtă 
spre Dumnezeu, când oamenii îşi pleacă voia lor înaintea sfintei şi 
dumnezeieştii Voinţe.  Învăţătorul l-a lăsat pe cerşetor şi, mergând 
întru ale sale, lăuda pe Domnul Dumnezeu Care a dat atâta înţe-
lepciune bătrânului cel sărac. Încă I-a mulţumit Mântuitorului că a 
împlinit rugămintea sa şi i-a arătat omul de la care să poată învăţa 
grabnic calea cea scurtă şi adevărată spre Împărăţia Cerurilor.

Între cer si pământ,

1. Culoarea veşmintelor 
în care slujesc clericii de 
această sărbătoare. 2. 
Viţa din care descindea 
mama Fecioarei Maria. 3. 
Unde locuiau Ioachim şi 
Ana. 4. Unde a fost adusă 
Fecioara Maria. 5. Arde 
în candele. 6. Cel care i-a 
vestit lui Ioachim că va 
avea o fiică. 7. Preotul 
care a refuzat jertfa 
părinţilor Fecioarei 
Maria. 8. Virtute pentru 
care Domnul le-a dat lui 
Ioachim şi Anei un copil. 
9. Învăţături greşite 
despre Maica Domnului.
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Învaţă-ne, Doamne, să ne rugăm!

- Se poate oare să crezi, fără să 
mergi la biserică?

- Poate ar fi mai bine să spuneţi direct 
că nu credeţi şi, deci, să mergeţi la biserică 
nu mai este nevoie. Însă pentru un om 
care crede, pentru care Dumnezeu nu 
este o ficţiune sau o “raţiune supremă“, 
ori “un principiu de viaţă“, dar Hristos 
Mântuitorul, cum adică să nu meargă la 
biserică? Este ca şi cum aşi zice: “Doamne, 
nu mai am nevoie de Tine şi nici Jertfa 
Ta nu mă interesează, şi nici Învierea Ta, 
temelia credinţei noastre, tot nu mă inte-
resează. Iată mi-i bine să stau întins pe pat 
şi să răsfoiesc reviste.” Acum analizează şi 
singur - eşti credincios sau necredincios. 

- De ce Dumnezeu a creat 
oamenii?

- Nu ştim de ce. Nu ştim de ce Dumne-
zeu a creat lumea, oamenii, ştim numai că 
acestea au fost create din dragoste dumne-
zeiască. Şi mai ştim că Dumnezeu aşteaptă 
de la oameni în schimb tot dragoste, fără 
a ne impune să-L iubim, fără a ne forţa să 
fim buni, precum voia un erou dintr-un 
roman a lui Dostoievski; să-i facă pe toţi 
buni. Domnul vrea să-I răspundem din 
suflet la ceea ce ne cheamă.

- Ce este păcatul?
- Păcatul poate fi asemănat cu o gaură. 

Cine dintre voi n-a văzut un batic frumos 
la mama sau la altcineva? Imaginaţi-vă 
că pe acest minunat batic, la un moment 
dat, apare o gaură, nu întâmplător, ci una 
făcută de tine. La început e mică, însă, 
dacă n-o coşi, se lărgeşte. La fel este şi 
păcatul, la început o găurică, apoi devine 
o gaură mare în care - păzea să nu cazi!  

(După “Catehism pentru copii” de 
prot. Maxim Kozlov, M., 2002)

Dumnezeu iubeşte fie-
care om şi îi cunoaşte orice 
gând, orice sentiment. Chiar 
şi în gând dacă ne adresăm 
Lui, El ne aude.

Oricând putem veni 
înaintea lui Dumnezeu cu 
rugăciune, la bucurii şi în 
necazuri, când ne este greu 
sau când nu ştim ce să facem, 
chiar şi atunci când ne e uşor 
şi cald în suflet. Bine ar fi 
dacă în orice clipă a vieţii ne-
am aminti de Dumnezeu şi 
ne-am ruga Lui. Iar dacă nu 
ne adresăm Lui înseamnă că 

nu ne rugăm? Gândeşte şi 
tu: când oamenii încetează 
să mai vorbească între 
ei? Atunci când se ceartă. 
„Eu nu mai vorbesc cu el” 
înseamnă „eu nu mai sunt 
prieten cu el” şi chiar „nu-l 
mai suport”. Şi dacă nu ne 
rugăm, adică nu vorbim cu 
Dumnezeu, înseamnă că nu 
mai prietenim cu El şi nu-L 
iubim. Dar se ştie că pe cine 

iubeşti cu acela vreai să te 
întâlneşti…

Mulţi, foarte mulţi oa-
meni se pare că ştiu despre 
existenţa lui Dumnezeu, 
însă nu simt dragoste faţă de 
El, ştiu de-spre El, însă nu-L 
cunosc personal. Rudele, 
prietenii – iată-i aici, alături, 
iar Dumnezeu, desigur 
există, însă undeva departe, 
în Ceruri, dar numai nu în 
viaţa mea…

Asta se explică şi prin 
faptul că Dumnezeu nu 
cheamă pe nimeni la Sine 

forţat, împotriva voinţei sale. 
De aceea omul poate şi să 
iute de El, să se îndepărteze 
de El. Dumnezeu însă con-
tinuă să iubească omul, pe 
fiecare, cu o dragoste despre 
care nici nu ne putem ima-
gina. Din această dragoste 
El a creat lumea. Dumnezeu 
Însuşi este Iubire. Şi oricine 
se îndreaptă către El, Îi 
va simţi dragostea. Pentru 

aceasta mai e nevoie de ceva: 
oferiţi-I un loc în viaţa voas-
tră, chemaţi-L şi încercaţi să-
L auziţi. Aceasta înseamnă 
rugăciune.

Pravila de 
rugăciune

Ca să nu-L uităm pe 
Dumnezeu, trebuie să ne 
rugăm Lui în fiecare zi, di-
mineaţa şi seara. Atunci vom 
avea timp rezervat anume 
pentru întâlnirea cu El şi îl 
vom numi pravilă de rugă-
ciune. Trebuie să preţuim 
acest timp şi să ne rugăm 
din tot sufletul. Se întâmplă 
adeseori să nu putem găsi 
cuvintele, sentimentele sau 
gândurile pentru o aseme-
nea întâlnire importantă. 
Biserica ne dă şi cuvinte de 
rugăciune în cartea numită 
– “Carte de rugăciuni”.Ru-
găciunile bisericeşti conţin 
ceea ce este mai important 
pentru toţi oamenii. De 
aceste rugăciuni nu te mai 
plictiseşti, pentru că chiar 
şi cei mai înţelepţi oameni 
găsesc în ele noi şi noi cunoş-
tinţe despre Dumnezeu.

Rugăciunea îşi dăruieşte 
comoara – bucuria întâlnirii 
cu Dumnezeu şi cunoaşte-
rea Lui, numai celor care 
cu credinţă, din toată inima, 
înţelegând-o, o rostesc.

(După “Învaţa-ne, 
Doamne să ne rugăm“, 

Ed. “Casa părintească”, 
a. 2000, Rusia)

Mai aproape 
de Dumnezeu
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Marea schisma
)

din istoria Bisericii stramosesti,
)

,

Cele două popoare, grecii şi romanii, deosebiţi prin limbă, cul-
tură şi civilizaţie, au ajuns în secolul al IX-lea să nu se mai înţeleagă. 
Chiar şi unitatea creştină era înţeleasă diferit de Apus şi de Răsărit: 
primatul papal - puterea şi autoritatea absolută a papei, acceptatea 
tezei despre purgatoriu, introducerea în Apus a messei romane, în 
locul Sfintei Liturghii ortodoxe etc.

O nouă răceală s-a produs în relaţiile dintre Roma şi Constanti-
nopol în anul 588, când, la sinodul local, patriarhul Ioan al IV-lea 
Postitorul şi-a luat titlul de patriarh ecumenic, fapt ce l-a supărat 
pe papa Grigorie cel Mare care se considera, prin titlul de papă, 
patriarh al întregului Apus creştin.

Mai târziu apusenii au fost acuzaţi de către greci şi de alte practici 
condamnate la sinoade: celibatul clericilor, mâncarea de ouă şi lactate 
în Postul Mare, nerecunoaşterea ungerii cu Sfântul Mir făcută de 
preoţi, ci numai de episcopi etc. Lista inovaţiilor latinilor în domeniul 
cultului şi dogmatică părea fără sfârşit, ea mărindu-se pe parcursul 
timpului: folosirea azimei (a pâinii nedospite) la săvârşirea Sfintei 
Euharistii în loc de pâine dospită, falsificarea învăţăturii despre 
Sfânta Treime, prin susţinerea învăţăturii că Sfântul Duh purcede 
de la Tatăl şi de la Fiul (Filioque), deşi însuşi Papa Leon al III-lea a 
protestat împotriva acestui adaos la Crez. Acest adaos a fost unul din-
tre motivele principale ale Schismei din 1054 (introdus în întreaga 

Sfântul Patriarh Fotie Papa Nicolae I

Biserică Catolică de papa Benedict al VIII-lea în 1014). 
La baza schismei a stat tendinţa papalităţii de a acapara exclusiv 

universalitatea Bisericii, în dauna dreptei credinţe creştine, pre-
cum şi pretenţia papilor la jurisdicţia universală asupra tuturor 
creştinilor.

Schisma de la 1054 a început cu disputa dintre Sfântul Patriarh 
Fotie şi papa Nicolae I (desfăşurată în sec. al IX-lea).

Printr-o scrisoare, Fotie a înştinţat frăţeşte pe papa Nicolae I 
despre alegerea sa ca patriarh de Constantinopol, dar papa nu a 
recunoscut această alegere şi l-a excomunicat pe sfântul Fotie. La 
cererea principelui Bulgariei, papa Nicolae I a trimis episcopi şi 
preoţi latini în această parte, iar preoţii greci fiind alungaţi. Aflând 
despre aceasta Fotie a convocat Sinodul la Constantinopol, la care 
ţinându-se seama de inovaţiile latinilor în domeniul învăţăturii 
creştine, s-a hotărât ca papa Nicolae I să fie excomunicat. Iar 
schisma propriu-zisă a avut loc în urma disputei dintre Patriarhul 
Mihail Cerularie şi papa Leon al IX-lea, când cardinalul Humbert, 
fără autorizarea papei, fiind supărat pe patriarh, a compus un act 
de anatemizare a Patriarhului, a clerului şi credincioşilor ortodocşi, 
acuzându-i de erori inexistente. La opt zile de la acest eveniment 
Patriarhul Mihail Cerularie a convocat Sfântul Sinod la care s-a 
hotărât să fie daţi anatema papa Leon al IX-lea, delegaţii papali şi 
Biserica Romană.

Contemporanii de atunci n-au acordat importanţa cuvenită 
acestor evenimente, care au rămas în istorie sub numele de Schisma 
cea Mare de la 1054.    

Martir

Vremuri Suferinţe

Dumne-
zeiesc

Ea este 
in viaţă

Unde
se iveau
îngerii 
sfinţilor

Creată 
din coasta
lui Adam

A 8-a carte
dinVechiul 
Testament

Unde a 
avut loc 
I Sobor 
Ecumenic
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Vechiul
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1. Numele prorocului 
înghiţit de balenă.
2. Cântare bisericeas-
că la slujba utreniei. 
3. Munte pe care au 
fost date de Dumne-
zeu cele zece porunci. 
4. Perioadă de timp în 
care nu se consumă 
unele alimente. 
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duminicala

(

În aceste pagini găsiţi materiale didactice 
pentru lecţiile dumneavoastră de religie 
pentru şcoli normale sau duminicale.

Tema a 1-a. Clasa a II-a

Obiective de referinţă:
1. Să deprindă reguli de comportament moral din faptele 

personajelor biblice şi ale sfinţilor.
2. Să-şi formeze deprinderi de analiză a faptelor proprii. 

În una din zile Iisus şi Apostolii Săi se aflau într-un loc 
pustiu. Mulţime mare de oameni L-au urmat în acel loc. Lui 
Iisus I S-a făcut milă de ei. A vindecat mulţi bolnavi şi a în-
ceput să-i înveţe despre Împărăţia Lui Dumnezeu. Mulţimea 
se simţea atât de bine lângă Domnul, încât au uitat de casele 
lor, de foame şi de sete, iar timpul a trecut pe nesimţite. Spre 
seară, Apostolii au venit îngrijoraţi la Iisus şi I-au spus: „Lo-
cul e pustiu şi ceasul e târziu. Deci dă drumul mulţimilor că 
să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare”. Iisus, însă le-a 
răspuns: „N-au trebuinţă să se ducă. Daţi-le voi să mănânce”. 
Unul dintre Apstoli I-a zis: „Este aici un băiat care are cinci 
pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt aceştia la atâţea?” Atunci 
Iisus le-a poruncit: „Aduceţi-le aici!”. Când copilul a auzit că 
Iisus îi cere pâinile şi peştii, s-a luminat la faţă şi le-a dat bucu-
ros. Iisus a poruncit ca mulţimea de oameni să se aşeze. A luat 
cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi, privind la cer, a mulţumit lui 
Dumnezeu, le-a binecuvântat şi apoi le-a dat Apostolilor ca să 
le împartă oamenilor. Au mâncat toţi şi s-au săturat. La sfârşit 
au mai rămas douăsprezece coşuri de firimituri, pe care le-au 
adunat Apostolii. Iar cei ce mâncaseră erau în jur de cinci mii 
de bărbaţi, afară de femei şi copii.

Precizare: Dumnezeu a primit şi a binecuvântat darul co-
pilului. Pâinile şi peştii dăruiţi de el s-au înmulţit şi au săturat 
tot poporul. Atunci toţi au învăţat că Dumnezeu voieşte ca cei 
ce au pâine şi hrană să şi-o împartă cu cei flămînzi şi lipsiţi.

Mi-am amintit o istorioară despre un copil care, auzind 
că milostenia este prima virtute pe care trebuie să-o posede 
un creştin, a zis: „Eu sunt sărac şi nu am ce dărui, cum să fac 
eu milostenie? Iată dacă aşi avea şi eu mai mulţi bani, aşi da 

,

Copilul generos 
Înmultirea pâinilor si a pestilor, , ,
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cu dragă inimă, dar aşa…” La aceste cuvinte, mămica lui i-a 
răspuns: „Fiule, nu asta înseamnă milostenie, ci uite, de exem-
plu, ieri dimineaţă am văzut vecina pe drum, ajutând o bătrână 
ce se ostenea cu o legătură de lemne să le ducă până acasă; mai 
târziu, am zărit-o iarăşi, îndrumând un călător ce se rătăcise şi 
chiar dacă nu l-a putut ospăta, un sfat bun şi o cană de apă rece 
a găsit pentru el. Spre seară, când doi săteni se certau, ea a ieşit 
cu vorbe bune şi i-a împăcat. Acum vezi ce este milostenia? Chiar 
dacă nu ai bani să dai şi celorlalţi, nimic nu te împiedică să-i ajuţi 
cu ceea ce  poţi, nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet. Sf. 
Ioan Gură de Aur spune: „Cu un bănuţ poţi cumpăra cerul, nu 
pentru că cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât 
de plin de iubire. Dacă n-ai nici un bănuţ, atunci dă un pahar cu 
apă rece.”

Văzând minunea pe care o făcuse Iisus, toţi ziceau că El este, 
cu adevărat, Mântuitorul lumii, Cel mult aşteptat.

Şi creştinii aduc daruri la biserică: pâine, vin, grâu, untdelemn 
şi alte roade ale pământului.

Preotul le binecuvântează şi se roagă lui Dumnezeu, zicând: 
„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binecu-
vântat cele cinci pâini în pustie şi ai săturat cu ele cinci mii de băr-

baţi, Însuţi binecuvântează şi pâinile acestea... şi le înmulţeşte... 
iar pe credincioşii care se împărtăşesc dintr-însele, îi sfinţeşte.”

Darurile binecuvântate se împart apoi tuturor credincioşilor 
din biserică. Această slujbă se numeşte Litie şi se săvârşeşte seara, 
de obicei în ajunul sărbătorilor.
Precizare: Mântuitorul a făcut această minune pentru ca oame-
nii să creadă în toate învăţăturile Lui şi să creadă că El este Fiul 
lui Dumnezeu Cel Atotputernic. A doua zi mulţimile Îl căutau 
pe Iisus, iar El le-a spus: „Mă căutaţi... pentru că aţi mâncat din 
pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, 
ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţă veşnică”.

Dar v-aţi gândit că aşa cum trupul are nevoie de pâine ca să 
nu moară, la fel şi sufletul are nevoie de pâine ca să nu moară 
pentru veşnicie. Iar acum să vedem: care este pâinea pentru 
suflet?

Pâinea sufletului este Sfânta Împărtăşanie. Când ne îmărtăşim 
gustăm din Pâinea Veşnică. Dar voi, copii, v-aţi împărtăşit? Aţi 
mâncat Pâinea Cerească, Pâinea Veşnică?! Dacă n-aţi reuşit încă 
nu e târziu. Domnul aşteaptă ca voi să veniţi la El. 
Îndemn: Nu fiţi nepăsători faţă de sufletul vostru: hrăniţi-l şi pe 
el cu Pâinea Veşnică - Sfânta Împărtăşanie, ca să nu moară.

Viaţa duhovniceascăpoate fi asemănată cu o expediţie la fundul mării după o perlă minunată, care este Împă-răţia lui Dumnezeu. 

Aerul care trece prin
 tub este rugăciunea, vorbirea cu Dumnezeu. Trebuie 

să fii atent să nu deteriorezi tubul, pentru că aerul nu 

va mai  circula spre tine. Regulile de securitate în expe-

diţie sunt poruncile lui Dumnezeu. Ele te atenţionează 
în caz de pericol.

Din nefericire, nu toţi din jur sunt binevoitori. Există răpitori care pot ataca omul. 
Important este să nu te pierzi cu firea, să încerci să te 

aperi şi să ceri ajutorul celor din barcă. Prietenii sunt întotdeauna alături.

Nu te abate spre lucruri secundare. Forţele omului sunt limitate. Important e să ridici perla înainte să-ţi epuizezi forţele. De aceea e 
nevoie de antrenament - post după putinţă! Pe cât mai bine s-a 

antrenat omul, pe atât de fericit este finalul expediţiei.

Ce este viata duhovniceasca?

)

,



Domnul ne iubeşte ca pe propriii Săi copii, chiar 
mai mult decât iubeşte o mamă, căci o mamă 
îşi poate uita copilul, dar Domnul nu ne uită 
niciodată. Pentru a cunoaşte pe Domnul, n-avem 
nevoie nici de bogăţii, nici de învăţătură, ci e 
nevoie să fim ascultători şi înfrânaţi, să avem 
duh smerit şi să-l iubim pe aproapele, şi Domnul 
va iubi un asemenea suflet şi Se va arata pe Sine 
Însuşi sufletului şi îl va învăţa iubirea şi smere-
nia, şi-i va da tot ceea ce are nevoie pentru a-şi 
găsi odihna în Dumnezeu. 

(Sfântul Siluan Athonitul)
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Septembrie	

ntr-o ţară îndepărtată, trăiau în vremurile de demult 
doi bătrâni, soţ şi soţie: Ioachim şi Ana. Ei erau foarte 
credincioşi şi buni la suflet şi de aceea Dumnezeu îi 
iubea foarte mult. Pentru că nu aveau copii, cei doi 
bătrâni erau mereu trişti. Oamenii credeau că au 
făcut păcate foarte mari de nu le-a dat Domnul o ase-
menea fericire. Chiar şi preotul care slujea în biserică 
nu primea darurile lor şi o dată chiar l-a certat pe 
bătrânul Ioachim. Întristat peste măsură, Ioachim s-
a retras, timp de 40 de zile într-un loc pustiu şi acolo 
L-a rugat pe Dumnezeu sa-i dăruiască un copil. Ana, 
rămasă acasă, a postit şi s-a rugat lui Dumnezeu, ce-
rând şi ea să li se nască copilul dorit. Dumnezeu nu a 
lăsat fără răspuns rugăciunea lor şi a trimis un înger 
care le-a vestit celor doi bătrâni credincioşi că li se va 
naşte o fiică. La aflarea veştii, amândoi au promis că 
vor dărui lui Dumnezeu copilul ce li se va naşte.

Când s-a împlinit timpul, Ana a născut o fetiţă 
frumoasă, căreia i-au pus numele Maria, ceea ce 
înseamă „Cea plăcută, Împărăteasă şi Doamnă”. 
Când Maria avea trei ani, părinţii au luat-o de mână 
şi s-au dus cu ea la biserică. Astfel, părinţii şi-au ţinut 
promisiunea faţă de Dumnezeu. Au încredinţat-o 
preotului, sfătuind-o să se poarte frumos şi să se 
roage lui Dumnezeu pentru ea, pentru părinţii ei şi 
pentru toată lumea.

calendarul lunii

Î
8/21 septembrie

Nasterea Maici i Domnului,

Dragii 
noştri cititori,  

în fiecare număr al 
ziarului găsiţi două pagini 

colecţionabile - “Calendarul 
lunii“. Decupându-le, adunaţi-le 

într-o mapă şi veţi avea propriul 
calendar ortodox, dar şi prima 

experienţă de editor 
de carte.  
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S ărbătorim în fiecare an la 11 septembrie 
trecerea la cele veşnice a Înaintemergă-
torului şi Botezătorului Mântuitorului 
Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul. Faima 
de mare prooroc şi de aspru mustrător 
al păcatelor şi al patimilor, dar mai ales 
curajul de a spune fiecăruia, în faţă, 
adevărul, au făcut ca Ioan să fie închis 
în temniţa din Macherus din ordinul lui 
Irod Antipa, guvernatorul Galileii, fiul 
lui Irod cel Mare. Acest tetrarh - numit 
aşa pentru că stăpânea a patra parte din 
Ţara Sfântă, după ce-şi alungase prima 
soţie, s-a căsătorit cu cumnata sa Irodi-
ada (care, de altfel îi era şi nepoată) în 
timp ce fratele său, Filip - un alt tetrarh 
- încă trăia. Păcatul lui Irod Antipa 
era mustrat de către Ioan Botezătorul: 
“Nu-ţi este îngăduit s-o ai de soţie” (Ma-
tei 14, 4). Nu l-a omorât, pentru că se 
temea de popor, care-l socotea pe Ioan 
- pe bună dreptate - prooroc. 

Deşi întemniţat, Ioan mai era con-
siderat un pericol pentru Irodiada, de 
aceea ea căuta un prilej potrivit să scape 

definitiv de prooroc. Şi prilejul s-a ivit 
la ziua aniversară a lui Irod, când aces-
ta, a promis fiicei Irodiadei, Salomeea, 
care l-a impresionat cu dansul său în 
faţa mesenilor, că-i va da orice, chiar şi 
jumătate din împărăţie. Mama şi fiica 

s-au sfătuit şi i-au cerut: “Dă-mi aici, 
pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.” 
(Matei 14, 8). Uitând de orice frică de 
Dumnezeu şi voind să arate mesenilor 
că-şi ţine promisiunile, deşi întristat, 
Irod porunceşte uciderea lui Ioan şi 
aducerea capului acestuia pe tipsie, în 
faţa tuturor celor prezenţi la ziua sa. 
Trupul lui Ioan a fost luat de ucenici 
şi îngropat, iar capul a fost descoperit, 
pierdut şi regăsit de câteva ori în decur-
sul vremurilor. 

Sfântul Evanghelist Matei ne spune 
că Mântuitorul s-a întristat, aflând ves-
tea despre uciderea Sfântului Ioan: “Şi 
auzind Iisus, a plecat de acolo cu corabia 
la loc singuratic ...” (Matei 14, 13). Ace-
eaşi întristare a cuprins, cu siguranţă, 
pe Apostoli, unii dintre ei fiind ucenici 
ai Sfântului Ioan, înainte de a fi chemaţi 
de Învăţător. Aceeaşi întristare ar trebui 
să ne cuprindă şi pe noi, văzând cum 
omul trăieşte în mocirla minciunii şi a 
păcatului care devine patimă, evitân-
du-i pe cei care îi spun adevărul.

entru noi, creştinii ortodocşi, e important 
să aflăm că Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena îşi au originea în pământul sfânt al 
strămoşilor noştri. Sfânta Elena este mama 
Sfântului Constantin şi se trăgea din viţă 
de daco-romani. Ea a fost creştină de 
mică şi îşi creştea unicul său fiu în frica lui 
Dumnezeu şi dragoste pentru aproapele. 
Ea este prima femeie din lume care şi-a 
eliberat toţi sclavii. Avea o inimă mare şi îi 
ajuta pe toţi cei care se aflau în nevoi.

Sfântul Constantin a fost împăratul 
Galiei şi Bretaniei. În acel timp în Roma 
împărat era Maxenţiu. El era foarte rău şi 
toţi locuitorii sufereau din cauza nedrep-
tăţii lui. De aceea cetăţenii din Roma s-au 
adresat Sfântului Constantin după ajutor. 
În acel moment Împăratul Constantin încă 
nu era pe deplin convins în credinţă sa. El 
a început război contra lui Maxenţiu. Dar 
armata lui Maxenţiu era mai numeroasă şi 
mai puternică. Domnul a făcut o minune 
în care a arătat că biruie nu cel puternic, 
ci cel căruia îi ajută Dumnezeu.

Sfântul Constantin s-a rugat Domnului 
ca să-i dea putere şi să-l ajute în luptă. Şi 
rugăciunea i-a fost auzită. Într-o zi, pri-
vind spre cer, Sfântul Constantin a văzut 
o cruce mare formată din stele luminoase, 

iar alături, tot din stele era scris: „Cu acest 
semn vei birui.” Noaptea în vis împăratului 
i S-a arătat Domnul Iisus care i-a poruncit să 
facă un steag pe care să pună o cruce mare 
şi astfel să pornească la luptă. Împăratul 
Constantin a îndeplinit întocmai cele spuse 
şi a mai poruncit ca fiecare soldat să poarte 

cruciuliţă. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
Sfântul Constantin l-a biruit pe Maxenţiu.

În anul 326 împărăteasa Elena, la 
îndemnul fiului ei Constantin cel Mare, 
întocmai cu Apostolii, s-a îndreptat spre 
Ierusalim pentru a căuta crucea pe care a 
fost răstignit Iisus Hristos. Timp îndelun-
gat căutările păreau a fi zădarnice, până 
într-o bună zi, când un iudeu, pe nume 
Iuda, i-a comunicat împărătesei că Crucea 
se află sub templul zeiţei Venera. Templul 
a fost distrus şi în urma săpăturilor au fost 
găsite trei cruci.

Pe una dintre aceste cruci a fost răstignit 
Mântuitorul, iar pe celelalte două – doi tâl-
hari. Deci trebuia să se afle care e totuşi Sfânta 
Cruce pe care a fost răstignit Domnul.

La acel moment pe lângă ei trecea 
un cortegiu funerar. Patriarhul Macarie, 
inspirat de Duhul Sfânt, a atins pe rând 
crucile de răposat şi când a fost apropiată 
crucea Domnului, mortul a înviat. Rudele 
înviatului plângeau de bucurie, iar Crucea 
cea de viaţă dătătoare a fost înălţată atât 
de sus, încât să fie văzută de departe şi să i 
se închine toţi cei care veneau la Golgota.

O aşchiuţă din lemnul Crucii pe care a 
fost răstignit Domnul Hristos se află şi la noi 
în ţară, la mănăstirea din satul Chiţcani.

P

Inaltarea Sfintei Cruci
27/14 septembrie

> >

,

11/29 septembrie
Taierea capului sFANTULui Ioan botezatorul

> >>
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Sinoadele Ecumenice 
- apararea şi 

trairea ortodoxiei

Puţin după anul 325, Sfânta Bise-
rică a avut de luptat împotriva unei 
erezii în care căzuse episcopul Ma-
cedoniu din Constantinopol. Acesta 
învăţa nu numai că „Duhul Sfânt e 
mai mic decât Tatăl şi Fiul”, dar şi că 
„e o creatură şi o făptură făcută prin 
Fiul”. Macedoniu era înzestrat cu 
darul vorbirii alese şi de aceea a reuşit 
să-i câştige de partea sa pe mai mulţi 
creştini de seamă. Printre aceştia erau 
şi câţiva episcopi.

Pe atunci domnea împăratul Teo-
dosie cel Mare. Acesta, văzând neliniş-
tea adusă de noua erezie, a convocat 
al II-lea Sinod Ecumenic care a avut 
loc în anul 381 la Constantinopol. 
Lucrările, la care au luat parte 150 de 
episcopi, au fost conduse de Melentie 
al Antiohiei, de Grigore de Nazians al 
Constantinopolului şi de Nectarie.  Al 
II-lea Sinod Ecumenic l-a combătut 
pe ereticul Macedoniu şi a aşezat 
învăţătura despre Duhul Sfânt în 
următoarele cuvinte:

„(Cred) şi întru Duhul Sfânt, Dom-
nul de viaţă Făcătorul, Carele din Tatăl 
purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi 
cu Fiul este închinat şi mărit, Carele a 
grăit prin prooroci.” Tot atunci s-au 
înlocuit şi ultimele cinci articole din 
Simbolul Credinţei, ajungându-se la 
12, aşa cum le rostim în ziua de azi.

)

Prima biserică pe locul unde 
se află astăzi Catedrala “Sfânta 
Sofia” a fost construită de Con-
stantin cel Mare, în a. 325, dar a 
ars într-un incendiu în anul 404. 
Reconstruită de Theodosie al 
II-lea în 415, biserica a fost din 
nou arsă, în timpul Răscoalei 
din a. 532. Clădirea era foarte 
importantă pentru Ortodoxia 
din perioada timpurie şi pentru 
Imperiul Bizantin, fiind primul 
exemplu de arhitectură bizan-
tină. Interiorul său decorat cu 
mozaice, coloanele de marmură 
şi acoperişul sunt de o mare 
importanţă artistică. Se spune 
că slujbele săvârşite în “Sf. Sofia” 
erau atât de grandioase, încât 
participarea la una din aceste 
slujbe a determinat delegaţia 
cneazului Vladimir I să opteze 
pentru încreştinarea ruşilor. Ulti-
ma slujbă creştină a fost săvârşită 

la 29 august 1453. În prezent ofi-
cialităţi ale Patriarhiei Ecumenice 
întreprind demersuri pentru 
restiturirea Catedralei “Sfânta 
Sofia” către Biserica Ortodoxă.

Sultanul Mahomed, cuceri-

torul Constantinopolului a dat 
ordin ca “Sfânta Sofia” să fie 
transformată în moschee. Legen-
da spune că pe unul din pereţii 
albi s-a păstrat amprenta palmei 
pline de sânge a sultanului

Hagia Sophia (din greacă - “Sfânta Înţelepciune”) 
a fost catedrala Patriarhiei de Constantinopol, apoi 

moschee, astăzi muzeu în Istanbul, Turcia.

Dionisie, frescă din Catedrala “Naşterii 
Maicii Domnului”

Al doilea Sinod Ecumenic

Ai nevoie să vorbeşti despre dificultăţile tale 
familiale sau să te angajezi într-o cauză nobilă, 
simţi nevoia să te cunoşti mai bine? Este firesc la 
vârsta ta. Sectele însă posedă  arta de a şti când să-ţi 
întindă mâna. Se ascund în spatele cursurilor de 
studiere a limbilor străine, a acţiunilor umanitare 
ori a posturilor vacante pentru studenţi. Scopul 
primei apropieri este, înainte de toate, de a se-
duce. Sectele utilizează în acest scop un truc im-
batabil - bombardamentul cu dragoste -  “eşti cel 
mai frumos, cel mai sensibil, cel mai inteligent”… 
Pentru a părea mai originali accentuiază ruptura 
cu lumea exterioară, inspirând victimelor că 
sunt fiinţe deosebite, că au o misiune de realizat, 
cultivând, în acelaşi timp, misterul… Pentru ca 
adepţii să nu poată să dea înapoi, sectele impun 
ritualuri. Aceste practici: rugăcuni mecanice, 
purificari şi tehnici de meditaţie împiedică, de 
fapt, gândirea. Fii atent. Vom continua discuţia 
în numărul următor.

Masca de oaie a lupilor
Un membru al 
sectei stabileşte 
primul contact 
cu un posibil 
adept.

I se propun cur-
suri de studiere, 
dacă acceptă, 
intră în sectă.

Meditaţie, 
rugăciune, regim 
drastic, toate 
acestea slăbesc 
treptat adeptul 
şi îl privează 
de propria 
capacitate de 
discernământ.

cui deschidem usa?,

O minune ortodoxa 
in mijlocul islamismului

(

^
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atehumen - în Biserica Timpurie, o persoană care a 
trecut la crestinism, dar care nu a fost încă botezată. 
Catehumenii puteau participa la prima parte a Litur-
ghiei (Liturghia Catehumenilor), după care trebuiau să 
părăsească biserica şi să aştepte afară.

olieleu - cântare de laudă la sărbătorile Mântuitorului 
şi ale sfinţilor.

rochimen - stih (vers din psalmi) care precede pericopa 
din Apostol. 
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Recreaţia mare

oxologie - cântare de slavă înălţată lui Dumnezeu. Do-
xologie mică: “Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh“. 
Doxologie mare:  “Slavă întru cei de sus...“, care are la bază 
cântarea îngerilor din noaptea Naşterii Domnului.

natema - pedeapsă dată cuiva de către Biserică prin 
excluderea din sânul ei. Biserica poate da anatema o 
persoană din comunitate, care s-a făcut vinovată de le-
pădarea de credinţă sau de un păcat de moarte. Biserica 
mai poate pronunţa anatema şi împotriva duşmanilor 
credinţei, a ereticilor şi a trădătorilor ei.

Orizontal: 1. Stare de neprihănire a Maicii Domnului. 6. Parte 
principală a unei biserici, situată în mijlocul clădirii, între altar 
şi pronaos. 7. Soţia lui Avraam. 9.Regele iudeu care a ucis 14 mii 
de copii în Betleem. 11. Cei trei de la Răsărit care au adus daruri 
Pruncului Hristos. 13. Sentiment de înţelegere şi de compasiune 
faţă de suferinţa sau de nenorocirea cuiva. 14. Locuinţa omului. 15. 
Recompensă despre care vorbeşte Mântuitorul (Mat., 5) celor ce 
împlinesc poruncile Lui. 
Vertical: 2. Taina Euharistiei a fost instituită de Mântuitorul la 
… de Taină. 3. Cei încreştinaţi de Sf. Cneaz Vladimir. 4. Durată 
de timp care nu are nici început, nici sfârşit 5. Unde va chema 
Dumnezeu pe toţi oamenii, la sfârşitul lumii? 8. Haină de postav, 
largă şi lungă până la călcâie, pe care o poartă preoţii, călugării şi 
călugăriţele pe deasupra îmbrăcămintei. 10. Împăraţi. 12. Strofa 
ce urmează imediat după condac. 13. Cine era împărăteasa Elena 
pentru Constantin cel Mare?


