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

emult, un om 1-a întrebat pe un bătrân călugăr:
- Părinte, cine-i drept înaintea lui Dumne-

zeu? Am auzit povestindu-se despre o mare 
minune: un om care putea să zboare, să se 
înalţe singur în văzduh. Este acesta semn 
că-i drept înaintea lui Dumnezeu, asemenea 
sfinţilor?

- Nu, fiule, nici vorbă!
- Dar am auzit povestindu-se şi despre un 

om ce putea să meargă pe apă. Este acesta 
drept înaintea lui Dumnezeu?

- Nici acesta!
- Dar atunci, cine este drept?
- Este cel ce-şi duce viaţa liniştit, în credin-

ţă şi în frică de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu 
ar fi vrut ca noi să zburăm, atunci ne-ar fi 
dat aripi. Rostul nostru este de a fi buni creş-
tini. Pentru a fi sfânt nu trebuie să te înalţi în 
văzduh cu trupul; doar sufletul să ţi se înalţe 
spre cer prin rugăciuni şi fapte bune. Nici 
nu trebuie să mergi pe ape; dar sufletul tău 
să rămână mereu deasupra păcatelor şi să 
nu se afunde în ele. Doar aşa, cu un suflet 
curat poţi avea o viaţă curată. Doar aşa, te 
poţi chema bun creştin şi poţi spera în mân-
tuire. Cel cu inima curată se va cunoaşte, 
astfel, după viaţa sa liniştită şi după traiul 
cumpătat. Acela este om drept şi înaintea 
oamenilor, şi înaintea lui Dumnezeu.
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CINE-I DREPT SI SFÂNT?,
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Avem o comoară care este mai pre-
ţioasă decât orice bogăţie din această 
lume, pe care niciodată n-am fi do-
bândit-o, prin nici o străduinţă, dacă 
Însuşi Iisus Hristos, din marea Sa dra-
goste, nu ne-ar fi ajutat. Domnul ne-a 
dat-o cu preţul patimilor Sale. Această 
comoară este viaţa veşnică. Hristos a 
pătimit şi a murit, pentru a ne dărui, 
celor care cred în El, viaţa veşnică. 
Tot ea este şi credinţa în Dumnezeu. 
Credinţa este mai preţioasă şi mai 
necesară decât orice bogăţie posibilă 
din această lume. Ea este bucuria şi 
mângâierea vieţii noastre şi calea spre 
viaţa veşnică. 

Viaţa veşnică – iată ce ne aşteaptă 
după scurta şi împovărătoarea viaţă 
pământească! Iată răsplata, gătită nouă 
de preabunul Dumnezeu! Cât este de 
scurtă viaţa noastră pământească... Şi 
câţi dintre noi muncesc cu ardoare s-
o aranjeze şi s-o înfrumuseţeze? Câtă 
lume lucrează în tinereţe pentru a-şi 
asigura o bătrâneţe liniştită şi fără de 
griji... Însă viitorul pământesc este 
foarte incert, nimeni dintre noi nu ştie 

dacă va ajunge până a doua zi. Despre 
viaţa de după moarte se ştie sigur că 
va fi – ori fericire veşnică, ori chinuri 
veşnice. Aşadar să ne îngrijim de ea, să 

Asemenea este împărăţia cerurilor cu o co-
moară ascunsă în ţarină, pe care, gasind-o 
un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi 
vinde tot ce are şi cumpară ţarina aceea. 
(Matei 13, 44)

ne străduim să trăim aşa cum ne-a po-
runcit Domnul. Să ne rugăm neîncetat 
lui Dumnezeu să ne rânduiască viaţa 
de după moarte după mare mila Sa. 

La care Evanghelist găsim pilda despre comoara scunsă în ţarină?
Aflaţi, dezlegând rebusul.

..............................

Evanghelia în viaţa noastră
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Enciclopedia lumii ortodoxe

Întemeietorul şi primul episcop al Bise-
ricii Alexandriei a fost Sf. Apostol şi Evan-
ghelist Marcu, luminătorul multor ţări 
din Africa. Până în zilele noastre a ajuns, 
în pofida tuturor războaielor, incendiilor 
şi altor calamităţi, renumita bibliotecă din 
Alexandria, care a fost înfiinţată pe tim-
purile dinastiei  Ptolemeilor şi a devenit 
Bibliotecă a Patriarhiei Alexandriei. La 
formarea bibliotecii au contribuit şi marii 
ierarhi Atanasie cel Mare şi Chiril al Ale-
xandriei. Tot aici se păstrează o colecţie 
unicală de manuscrise foarte vechi. 

Biserica Alexandriei poate fi considera-
tă şi leagănul monahismului, şi al marilor 
nevoitori care au pus începutul vieţuirii 
monahiceşti în pustiul Egiptului, de la care 
şi astăzi iau exemplu mulţi călugări din 
toate Bisericile Ortodoxe. 

La început creştinismul a apărut la 
nordul Africii, iar dintre ţările mai de la 
sud numai Axum (Etiopia) şi unele ţări 
nubiene au devenit creştine. 

Încreştinarea Etiopiei este legată de 
numele lui Frumenţiu, care, fiind luat 
prizonier de piraţii de pe Marea Roşie, le-a 
cucerit încrederea şi simpatia şi a fost elibe-
rat. Tânărul creştin a plecat la Alexandria şi 
s-a adresat înalţilor ierarhi cu propunerea 
de a boteza populaţia băştinaşă din acea 
ţară. Pe atunci axumiţii erau cunoscuţi în 
ţările din Orient prin comerţul pe care îl 
desfăşurau, ei erau sprijiniţi de vecinii lor 
arabi şi aveau regi învăţaţi, care cunoşteau 
limba şi cultura elenă. Misiunea de a-i 

boteza i-a fost încredinţată lui Frumenţiu, 
care apoi a devenit primul ierarh al Biseri-
cii din Etiopia. 

Astăzi Biserica din Alexandria este una 
din Bisericile ortodoxe autocefale. Arhie-
piscopul poartă titlul de Papă şi Patriarh al 
Alexandriei şi al Întregii Africi, succesor al 
Apostolului Marcu Evanghelistul. Aproxima-
tiv 300.000 de creştini ortodocşi fac parte din 
Patriarhia Alexandriei, acesta fiind cel mai 
mare număr de credincioşi de la Imperiul 
Roman încoace. Patriarhul actual al Bisericii 
din Alexandria este Prea Fericitul Teodor 

al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi 
Întregii Africi. Serviciul divin se oficiază în 
limbile swahili, engleză, limbile locale.

În Uganda Biserica Ortodoxă este cea 
mai tânără şi mai puţin numeroasă dintre 
confesiunile creştine existente la ei, dar 
are deja 1,5 milioane de crdincioşi, care se 
roagă şi slujesc în limba natală.  Cei mai 
mulţi dintre enoriaşi sunt copiii. Din lipsă 
de bani, în bisericile de aici nu prea se în-
tâlnesc lumânări şi icoane. În biserici sunt 
scaune şi preotul, în unele momente ale 
slujbei, le face semn cu mâna să se ridice. 
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Viaţa noastră cu Dumnezeu
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Virtuţi şi păcate

A fi supărăcios înseam-
nă a arăta o calitate destul 
de neplăcută a caracterului 
tău. De obicei supărarea 
vine din iubire de sine şi 
mândrie, stări în care te 
simţi demn de mai multă 
laudă, atenţie, grijă, decât 
cei care ţi le oferă. 

Supărăciosul îi supără 
şi pe ceilalţi din jurul său 
cu cuvântul, cu aluzia, cu 
tonalitatea vocii, cu faptele, 
fără să observe aceasta. 
Supărarea, însă poate să-ţi 
provoace şi nemulţumirea 
altuia. Să ştii că atunci când 
faci un bine, este foarte im-
portant să nu te mândreşti. 
Altfel, binele făcut îţi va 
dăuna sufletului tău. Săvâr-
şeşte fapte bune în numele 
Domnului, amintindu-ţi de 
poruncile Lui şi nu pentru 
a fi lăudat sau mulţumit. 

Cum să suportăm 
supărările

Dacă am meritat să fim 
supăraţi şi am suportat 
cu pace această tulburare, 
atunci supărarea ne va fi 
spre curăţire de vina noas-
tră. Dacă, însă, supărarea 
a fost adusă nemeritat şi 
am rămas împăcaţi, nerăs-
plătind cu rău pentru rău, 
atunci am procedat după 
porunca Domnului şi ne 
aşteaptă fericirea promisă 
de Domnul celor ocărâţi şi 
prigoniţi. Înaintea noastră 
este o singură cale de mân-
tuire – aceea de a-i ierta pe 
toţi, aşa încât şi dumnezeu 
să ne ierte pe noi. Pentru 
aceasta avem nevoie de 
multă bărbăţie şi voinţă 

puternică. E foarte uşor să 
te aprinzi şi să-l cerţi sau să-l 
baţi pe cel ce te-a supărat, 
şi e foarte greu să te reţii. 
Trebuie să înţelegi, că omul 
care îţi pricinuieşte un rău, 
în primul rând sie îşi face rău. 
De la el se îndepărtează harul 
lui Dumnezeu şi demonul 
îi cucereşte sufletul. Nu tre-
buie să-l urâm, ci să-l miluim 
şi să ne rugăm pentru el, ca 
Domnul să-l înţelepţească şi 
să-l aducă la pocăinţă.

Cum să ştiu dacă l-am 
iertat definitiv pe cel ce m-a 
supărat ori nu?

După următoarele trei 
semne. Dacă aflăm că s-a 
întâmplat o nenorocire cu 

cel care ne-a supărat şi în 
adâncul inimii ne bucurăm 
de aceasta, ca de o răzbu-
nare, înseamnă că nu l-am 
iertat definitiv. Dacă aflăm 
că la el are succes, slavă şi 
această veste, asemeni unui 
ac subţire, ne înghimpă 
în inimă, înseamnă că 
răutatea s-a ascuns ca un 
şarpe în vizuină undeva 
în adâncul inimii noastre. 
Şi, în sfârşit, dacă nu ne 
rugăm cu zel pentru cel 
care ne-a supărat, dacă ne 
este greu să-i pronunţăm 
numele la rugăciune, ia-
răşi înseamnă că nu l-am 
iertat definitiv.

(Arhim. Rafail Karelin) 

Zgârcitul
Ce să fac, părinte? – l-a întrebat un oare-

care pe stareţul Ambrosie. M-a năpădit aşa o 
zgârcenie …

- Începe să dai mai întâi lucrurile de care 
nu ai nevoie. Apoi vei fi în stare să dai mai 
mult şi chiar să te lipseşti de ceva, ca în sfârşit, 
să fii gata să dai tot ce ai – i-a răspuns stareţul 
şi i-a povestit următoarea istorioară.

Un călător a ajuns într-un sat şi a început  
a cere milostenie. Întâi s-a adresat unei femei 
zgârcite, care i-a dat un batic vechi. Alta, fiind 
bună, i-a dat călătorului multe lucruri bune.

Numai plecase de la ele, că s-a întâmplat în 
satul acela un mare incendiu care a prefăcut în 
scrum totul. Călătorul s-a grăbit să se întoarcă 
şi să înapoieze oamenilor ceea ce a primit de 
la ei: cea care i-a dat mult, mult i-a întors, iar 
femeii zgârcite i-a întors baticul rupt. 

Zgârcenia si 
vindecarea ei

Se povesteşte că demult, demult trăia un 
morar ce mânca la o masă o turtă cât roata 
morii şi tot nu se mai sătura. Într-o zi la acest 
morar veni Sfântul Petru cu un ucenic de-al 
lui, cu doi saci de grâu să-i macine.

Era aproape de vremea mesei când se 
termină cu măcinatul grâului şi morarul cu 
coptul turtei pe care o mânca la prânz. Când 
moşul luă turta din vatră, Sfântul îi zise:

- Moşule, dă-mi şi mie o bucată de turtă!
- De unde să-ţi dau şi ţie, dacă mie singur 

nu-mi ajunge?
- Nu te îndoi, moşule, că îţi va ajunge!
Luă Sfântul Petru turta, pe care i-o dădu 

moşul, o tăie în bucăţi şi începu a o împărţi 
oamenilor de la moară, apoi luă şi el o buca-
tă, dându-i moşului bucata ce rămase.

Morarul se posomorâse: vedea el bine că 
va rămâne flămând! Dar, minune! Mâncând 
bucata de turtă, se sătură mai bine decât 
atunci când mânca o turtă întreagă.

- Cum se face că acum m-am săturat cu o 
bucăţică din ce mâncam altădată? îl întrebă 
pe Sfântul Petru. Eu nu pot pricepe asta!

- Înainte nu te săturai pentru că mâncai 
singur. Acum, când ai împărţit şi altora, ţi-a 
dat Dumnezeu saţ.  

Nu fi suparacios, 
învata sa ierti, ,
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De multe ori oamenii doresc 
să-şi cunoască viitorul. 
De aceea se adresează la 
vrăjitori, urmăresc progno-
zele astrologice. E de folos  
oare omului să-şi cunoască 
viitorul?

Omului nu-i este de folos să-şi cu-
noască viitorul. Mergând la vrăjitori, 
astrologi, extrasenşi, face un mare 
păcat şi îşi dăunează foarte tare. De 
ce? – vei întreba. În primul rând, 
pentru că atunci când va veni acel 
viitor cu bucuriile şi întristările lui, 
noi vom fi altfel decât acum. Dacă 
am afla astăzi despre unele bucurii 
care ne aşteaptă poate că nici nu ne-
am bucura de aceasta, însă gândul 
la durerea care ne aşteaptă şi că nu 
putem schimba nimic, ne-ar face să 
cădem în disperare. Omul se dez-
voltă spiritual de la naştere şi pănă 
la bătrâneţe, timp în care îşi schimbă 
gândirea, atitudinea faţă de unele 
momente importante din viaţă. 

De fapt, destul de rar, Dumnezeu 
le descoperă unor oameni viitorul, 
însă pentru aceasta trebuie să existe 
un scop foarte important, ca oame-
nii să-l înţeleagă şi să urmeze Pronia 
lui Dumnezeu. Iar dacă omul prin 
vrăjitori încearcă să-şi afle soarta, 
face un păcat foarte mare. În primul 
rând pentru că vrăjitorii prezic vii-
torul numai cu ajutorul demonilor, 
contactul cu care întotdeauna este 
dăunător pentru om. În al doilea 
rând, dacă ar fi fost necesar, Dumne-
zeu i-ar fi descoperit omului viitorul. 
Cel care vrea să-şi afle viitorul merge 
împotriva voii lui Dumnezeu 
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Din ce este 
alcatuit omul

Te-ai gândit vreodată din ce eşti alcătuit? 
Prin ce te deosebeşti de pietre, plante, anima-
le? Şi în general prin ce se deosebeşte omul 
de lumea înconjurătoare? Hai să ne gândim 
împreună la această întrebare.

Întâi să ne referim la ceea ce ne atrage 
atenţia în primul rând şi este comun pentru 
tot ce se află în lumea înconjurătoare. Această 
parte componentă comună pentru toate este 
– corpul. Pietrele, cristalele şi alte minerale 
au corpul lor, plantele – pe al său, animalele 
au alt fel de corp. Şi omul are corpul său, 
însă foarte diferit, chiar şi decât al celor mai 
apropiate de el specii de animale. În afară de 
corp omul mai are ceva, care nu mai are nici 
o fiinţă în univers. Cum crezi, ce anume?

Da, omul poate vorbi, scrie, desena. Dar 
înainte de a începe a face ceva, el trebuie... 
să se gândească. Adică la început apare ide-
ia, care apoi este exprimată fizic cu ajutorul 
corpului uman. Noi nu ne putem vedea 
gândurile şi nici ale altor oameni. Gândurile 
nu pot fi pipăite, măsurate, cântărite – ele 
sunt nemateriale. Că ele există ştim sigur 
din experienţă. Se întâmplă uneori să ai pe 
suflet o tristeţe sau o bucurie, sau oricare alt 
sentiment. Dar iarăşi rămâne nevăzut, care 
poate fi simţit şi cunoscut de tine numai în 
interiorul tău. Alteori conştiinţa te mustră 
pentru o faptă rea de care nimeni nu ştie şi 
nici nu va afla, însă ceva înăuntru îţi spune 
că n-ai procedat corect. Aceasta este vocea 
conştiinţei. 

După cum vezi, omul are o lume întreagă 
în interiorul său, o lume nevăzută a gândurilor, 
sentimentelor, trăirilor, aspiraţiilor, dorinţelor, 
care de multe ori nu sunt legate de lumea 
văzută. Ele sunt nemateriale şi trăiesc o viaţă 
a sa, deosebită. Toate acestea au loc în sufletul 
omului. Vezi ce fiinţă complicată este omul?

Probabil ai auzit deja că Dumnezeu a 
creat omul în mod diferit decât tot ce a 
creat El până atunci. Iată cum scrie în Sfânta 
Scriptură despre aceasta: “Luând Domnul 
Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om 
şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut 
omul fiinţă vie“ (Facerea 2, 7). Lumea văzută 

şi cea nevăzută a fost de asemenea creată de 
Dumnezeu, dar n-a apărut din nimic. Omul 
devine cunună a creaţiei lui Dumnezeu. 
Trupul i-a fost creat din pământ, iar sufletul 
i-a fost pus prin suflare Dumnezeiască. După 
cum vedem natura umană se compune din 
două părţi – trup şi suflet. Omul este un 
microcosmos – un cosmos în miniatură, spre 
deosebire de lumea înconjurătoare – macro-
cosmosul. O asemenea concepţie despre om 
se întâlnea încă la grecii antici, în cele mai 
bune lucrări ale filozofilor, care încercau să 
înţeleagă natura şi predestinaţia omului în 
această lume. 

Omul a fost chemat chiar de la începuturi 
să înfăptuiască legătura dintre lumea mate-
rială şi cea spirituală. Prin el materia trebuia 
să se îndumnezeiască. Însă omul, contrar 
chemării lui primordiale, a căzut în păcat. 

Între cer si pământ,
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din istoria Bisericii stramosesti,
)

,

Pentru un creştin ortodox icoana este un pod de întâlnire 
cu Dumnezeu şi cu sfinţii. Cinstim sfinţii de pe icoane şi nu 
obiectul, materia ce îi reprezintă. Icoana este şi ea o carte 
duhovnicească de învăţare a rugăciunii, o anexă la Sfânta 
Scriptură, care ni-i arată pe cei care au împlinit cuvântul 
Mântuitorului – pe sfinţi şi mucenici.

Bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare, ci după 
o anumită rânduială. Există un program sau un tipic icono-
grafic care arată pictorilor scenele sau chipurile sfinte care pot 
fi zugrăvite în fiecare compartiment interior al bisericii, astfel 
încât pictura bisericească să alcătuiască un ansamblu unitar şi 
logic. Distribuirea picturii în ansamblul iconografic al bisericii 
este determinată de arhitectura fiecărei părţi a bisericii.

Altarul, partea cea mai sfântă a locaşului, este locul unde se 
săvârşeşte Jertfa Sfântă a Liturghiei, unde stau numai clericii. 

Înăuntrul lui se află Sfânta Masă, imagine a Tronului Slavei 
Tatălui Ceresc, pe care şade veşnic Hristos Însuşi pentru că 
aici se află Sfântul Său Trup şi Sânge. Ca regulă generală, în 
locul central de pe bolta altarului, deasupra Sfintei Mese, se 
zugrăveşte chipul Maicii Domnului, care tronează la hotarul 
dintre cer şi pământ, ca mijlocitoare între oameni şi Dum-
nezeu. Pe pereţii altarului sunt zugrăvite scenele: Liturghia 
îngerească sau Dumnezeiasca Liturghie (săvârşită de Mântui-
torul ca Mare Arhiereu), Cina cea de Taină, scena mielului (în 
care se ilustrează jertfa liturgică săvârşită în altar, iar alături 
marii ierarhi: Sf. Vasile cel Mare, Grigore Dialogul, Sf. Ioan 
Gură de Aur) şi diaconi (Sf. Ştefan). 

Marele iconograf din Evul Mediu a fost originar din Bizanţ, de 
unde şi i s-a tras supranumele Grecul. Vine în Rusia la vârsta de 35-
40 de ani. Pănă atunci Teofan reuşise să picteze patruzeci de biserici 
de piatră din Constantinopol, Halkidon şi Galata. Începe să picteze 
bisericile din Novgorod, apoi, peste vreo zece ani, se mută la Mos-
cova, înfiinţează un atelier, îşi adună ucenici şi pictează trei biserici 
în Cremlin: Catedrala Bunei Vestiri, a Sfinţilor Arhangheli şi biserica 
Naşterii Maicii Domnului. Până astăzi s-a păstrat doar iconostasul 
realizat împreună cu Andrei Rubliov, precum şi frescele din biserica 
Schimbării la Faţă din Novgorod. La lucrările de decorare a Catedra-
lei Bunei Vestiri s-au întâlnit doi mari iconografi ai Rusiei Medievale 
Teofan Grecul – monumentalistul chipurilor tragice şi titanice, şi An-
drei Rubliov, cu chipurile sale armonioase, luminoase, ce materializau 
visul de pace şi înţelegere între oameni. Anume aceşti doi meşteri au 
creat forma clasică a iconografiei ruseşti. 

O gamă coloristică, de regulă, laconică, sobră, culoare intensă şi 
bogată, linii fragile şi subţiri, toate constituind un ritm compoziţional 
complicat, ce conferă chipurilor o rară expresivitate. 
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duminicala

(

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

,

BoteZul - nasterea din nou,
Explicarea Sfintei Taine a Botezului şi a Mirungerii

Taina este o lucrare sfântă, instituită de Iisus Hristos, prin care, 
într-o formă văzută, se împărtăşeşte primitorului harul lui Dumnezeu 
nevăzut. Cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe sunt următoa-
rele:  Botezul, Mirungerea, Împărtăşania (cuminecătura), Spovedania 
(Pocăinţa), Preoţia (Hirotonia), Nunta (Căsătoria) şi Maslul.

Taina Sfântului Botez este întâia dintre Tainele Sfintei Biserici prin 
care ajungem membri ai Bisericii lui Hristos şi ne putem învrednici 
de primirea celorlalte Sfinte Taine. Ea a fost asezată de Mântuitorul 
Iisus Hristos prin cuvintele: “Mergând, învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 
28, 19). Prin Botez natura căzută a omului se uneşte cu Hristos şi se 
eliberează de păcatul strămoşesc, a tuturor păcatelor săvârşite înainte 
de Botez, cel botezat renaşte la o viaţă nouă duhovnicească, viaţă de 
curăţie şi sfinţenie. 

Taina Botezului începe cu rugăciunile de izgonire a duhurilor 
rele, care au o influienţă mare asupra omului căzut, şi de primire 

în sânul Bisericii. Cel care se botează sau, dacă este prunc, naşii lui, 
se leapădă de satana şi toate lucrurile lui, făgăduind să creadă şi să-i 
slujească lui Hristos, mărturisesc credinţa, rostind Simbolul credinţei.  

După ce preotul sfinţeşte apa şi se roagă lui Dumnezeu să-l spele pe 
cel ce se botează de toate păcatele şi prin această sfinţire să-l unească 
cu Hristos, unge copilul cu ulei sfinţit. Preotul spune cuvintele “În 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ şi unge copilul pe ochi, 
pe nas, pe urechi, pe mâini şi pe picioare. Apoi preotul scufundă în 
apă de trei ori pe cel ce se botează, rostind cuvintele: “Se botează robul 
(roaba) lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui - amin, şi al Fiului 
- amin, şi al Sfântului Duh - amin“. Scufundarea în apă simbolizează 
moartea pentru păcat, iar scoaterea din apă - învierea la o viaţă nouă 
fără de păcate, curată şi sfântă. Cel botezat este îmbrăcat în haine albe 
şi i se dă o cruce. Hainele albe simbolizează curăţenia sufletului după 
botez şi îi aminteşte că toată viaţa trebuie să păstreze această curăţie, iar 
crucea de la gât este semnul care arată credinţa în Hristos.   

Botezul pruncului 

Hristos trimite 
Apostolii să 
boteze popoarele
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taina Mirungerii  -

 pece t ea  haru lu i  Duhulu i  Sfânt

Punerea mâinilor asupra celor 
botezaţi de către Sfinţii Apostoli.

Îndată după Botez se săvârşeşte Taina Mirungerii, în care cel botezat 
primeşte darurile Sfântului Duh spre întărire şi creştere în Biserica lui 
Hristos. Această Taină a fost întemeiată de Mântuitorul şi se săvârşea 
încă din primele zile ale Bisericii de către Sfinţii Apostoli. Mirungerea 
se săvârşeşte împreună cu Botezul şi constă din ungerea de către preot 
cu Sfântul Mir a părţilor principale ale trupului celui botezat. La fiecare 
ungere preotul spune: “Pecetea Darului Sfântului Duh. Amin“. Pe vremea 
Apostolilor cel botezat primea darurile Sfântului Duh prin punerea 
mâinilor. “Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau Duhul Sfânt“ (Fapte 
8, 17). Dar mai târziu, tot pe vremea Apostolilor, punerea mâinilor a 
fost înlocuită cu ungerea cu Sfântul Mir, fapt despre care mărturisesc 
cuvintele Apostolului Pavel: “Iar cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, 

în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a pecetluit pe noi şi a dat 
arvuna Duhului, în inimile noastre“ (II Cor. 1, 21-22). Mirul era sfinţit 
de Apostoli, iar după ei urmaşii lor - episcopii. Tradiţia de sfinţire a 
Mirului de către episcopi s-a păstrat în Biserică până în prezent.

Taina se încheie cu înconjurarea de trei ori a cristelniţei de 
către preot împreună cu cel botezat (cercul este simbolul veşniciei), 
în semn de biruinţă duhovnicească, citirea unor fragmente din 
Apostol şi Evanghelie. La fel preotul taie simbolic fire din părul 
celui botezat (în semn de închinare lui Dumnezeu a celui botezat) şi 
rosteşte rugăciunile de încheiere a Tainei. După Botez şi Mirungere 
noul membru al Bisericii se înbisericeşte: preotul îl aduce pe amvon, 
înaintea uşilor împărăteşti şi în altar. 

Ungerea cu Sfântul Mir 

Am fost născuţi din nou prin botez şi am primit darurile Duhului Sfânt prin ungerea cu Sfântul mir. Pentru a păstra ceea ce am primit 
trebuie să trăim o nouă viaţă. O cale prin care arătăm că vrem să trăim cu adevărat creştineşte este aceea de a ajuta pe alţii. Când aducem 
bucurie şi dragoste celorlalţi, când îi ajutăm oricât de puţin, aducem, de fapt un suflu nou şi o bună nădejde în viaţa lor. Înscrieţi în dreptul 
imaginilor faptele de ajutor faţă de aproapele pe care le puteţi face.



S

Lumea nu cunoaşte nimic mai nobil decât chemarea de a fi creştin. Dar cu cât scopul este mai înalt, 
cu atât realizarea lui este mai anevoioasă.  Un singur lucru este important: să păstrăm intensitatea 
rugăciunii şi a pocăinţei. (Sfântul Siluan Athonitul)

Noiembrie

8

calendarul lunii
La sfârşitul acestei luni începe Postul Naşterii Domnului!

Sfântul Ioan a fost fiul lui Epifanie de origine din Cipru. El, 
fiind crescut din tinereţe cu bună învăţătură, avea înrădăcinată 
în inimă sa frica de Dumnezeu, care îi era începutul înţelep-
ciunii. Ajungând la o anumită vârstă, părinţii l-au convins să 
se căsătorească. Nu dupa multă vreme au murit fiii, după care 
s-a dus la Domnul şi soţia sa. Aşa a voit Dumnezeu ca Ioan 
să-I slujească mai cu sârguinţă. Ioan stăruia în rugăciune şi 
lucruri bineplăcute lui Dumnzeu, fiind şi foarte milostiv cu 
oamenii. Deci, pentru nişte fapte bune ca acestea, l-a preama-
rit Dumnezeu între oameni, iar când scaunul Patriarhiei de 
Alexandria era fără păstor, împăratul Iraclie, după rânduiala 
lui Dumnezeu, a înălţat pe acea treaptă pe Ioan, care, deşi 
nu voia, dar mai apoi s-a plecat a primit hirotonia şi s-a făcut 
păstor al Bisericii Alexandriei. 

A luptat cu ereziile care se răspândiseră pe atunci apoi s-a 
întors spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu şi spre facerea 
de bine a oamenilor săraci. Căci nu lăsa pe nimeni să plece de 
la dânsul neajutorat şi mâhnit, ci dădea milostenie tuturor ce-
lor ce aveau nevoie şi pe toţi cei întristaţi îi mângâia nu numai 
cu cuvântul, ci şi cu lucrul, pe cei flămânzi săturându-i, pe cei 
goi îmbrăcându-i, pe cei robiţi răscumpărându-i şi slobozin-
du-i, iar pentru cei bolnavi şi străini având purtare de grijă. 
Milostenia lui era ca un râu ce curgea neîncetat cu îndestulare 
şi pe toţi cei care aşteptau ajutor de la dânsul, nu-i depărta.

La începutul păstoriei sale a chemat pe iconomii bisericii 
si le-a poruncit, zicând: “Să umblaţi prin toată cetatea şi să-mi 
scrieţi pe domnii mei”. Iar iconomii l-au întrebat: “Care sunt 
domnii tăi, stapane?” Răspuns-a patriarhul: “Cei pe care voi îi 
numiţi săraci şi nevoiaşi, aceia sunt domnii mei; pentru că ei 
pot să mă ducă la locaşurile cele veşnice şi să-mi dea tot felul 
de ajutor spre mântuire”. Deci au mers iconomii şi au scris pe 
toţi săracii pe care i-au aflat prin uliţe şi prin bolniţe în număr 
de şapte mii şi cinci sute. Tuturor acestora, Sfântul Ioan le-a 
rânduit ca să li se dea din averea bisericilor bani pentru fiecare 
zi, pentru hrană.

În acea vreme perşii se războiau asupra Siriei şi au ars 

Sfânta Cetate a Ierusalimului, luând şi cinstitul lemn al Sfintei 
Cruci şi pe mulţi creştini i-au dus în robie. Atunci fericitul 
Ioan a trimis corăbii cu grâu şi cu aur ca să răscumpere pe 
cei robiţi şi să ajute celor ce erau în nevoi. Astfel, pe mulţi, cu 
milostivirea sa, i-a scos din robia păgânilor. 

Sfantul Ioan cel Milostiv
25/12 noiembrie
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Numele icoanei Maicii Domnului din Kazani (sau Kazans-
kaia) vine de la o localitate din Rusia, unde icoana a apărut, a 
fost păstrată, şi de unde cinstirea ei deosebită s-a răspândit în 
mai toate aşezările ţării. Cinstitul chip aparţine icoanelor care 
au o obârşie tainică, şi acest lucru se evocă şi în textul Slujbei 
sărbătorii ei, atunci când se face pomenire de chipul Prea-
sfintei Nascatoare de Dumnezeu din Lida (Palestina), apărută 
miraculos pe zidul bisericii construite de Sfinţii Apostoli. 

În 1579, în Kazani, vechea capitală a Khanatului tătarilor (şi 
după respingerea lor de către Ivan cel Groaznic), a suferit un 
mare incendiu. În acelaşi an, Maica Domnului se arătase unei 
copile de 9 ani, pe nume Matrona, poruncindu-i să-i scoată 
la lumină chipul frumos zugrăvit de sub ruinele uneia dintre 
casele arse. Vedenia s-a repetat până când copila a înţeles că 
icoana trebuia luată de sub vatra odăii indicate. Dusă din locul 
cu pricina, Fecioara din Kazani este purtată în procesiune în 
biserica Sfântului Nicolae, iar apoi în Catedrala Blagoveşteniei 
(Buneivestiri), loc în care mulţi credincioşi alergând, au primit 
tămăduire sufletească şi trupească. Aceste minunate fapte, şi 
nu numai ele, l-au determinat pe Ivan cel Groaznic să zidească 
pe locul apariţiei o mănăstire de maici, unde a aşezat icoana. 
La rândul său, ţarul Fiodor Ivanovici înălţa şi el o mare biseri-
că din piatră, închinată Uspeniei (Adormirii), iar de la 8 iulie 
1594 Chipul Fecioarei era pus aici la loc de mare cinste. 

Cea de-a doua prăznuire se face la 22 octombrie/4 noiem-
brie, dată fixată după bătălia de eliberare a Moscovei, asediată 
în 1612. Se spune că înaintea războiului soldaţii dreptslăvitori 
au privegheat trei zile, în post şi rugăciune, în faţa icoanei, şi 
că în ajunul luptei Sfântul Serghie de Radonej s-a arătat blago-
cestivului arhiepiscop Arsenie spre a-i mărturisi că rugăciunile 
lor au fost primite, că suferinţa va lua sfârşit iar Rusia va fi 
izbăvită prin mijlocirea Maicii Domnului. 

În noiembrie îl pomenim pe Cuviosul Stareţ Paisie de la Neamţ, unul dintre marii 
nevoitori şi înnoitori ai monahismului din veacul al XVIII-lea. Din tinereţe, fiind 
cuprins de râvnă spre o viaţă duhovnicească înaltă, îşi îndreaptă paşii spre ţările ro-
mâneşti. Aici întâlneşte mai mulţi stareţi cu viaţă aleasă, care au contribuit la formarea 
lui duhovnicească şi la întărirea dragostei lui faţă de călugărie. De aici pleacă pe Athos 
unde traduce scrieri ascetice din greceşte din Antonie cel Mare, Macarie, Marcu Ascetul, 
Teodor Studitul, Filotei Sinaitul, Grigorie Sinaitul, Simeon Noul Teolog şi alţii. Revine 
în Moldova şi este stareţ la mănăstirile Secu şi Nreamţ. Prin strădaniile cuviosului, 
mănăstirea Neamţ a devenit cel mai însemnat centru de cultură  teologico-ascetică din 
ţările române. Rânduielile călugăreşti introduse de stareţul Paisie în manăstirile pe 
care le-a cârmuit, au avut o influenţă binefăcătoare şi asupra altor mănăstiri şi schituri, 
mai ales din Rusia. Ucenicii săi pregătiţi pentru îndrumarea vieţii duhovniceşti, s-au 
răspândit în peste o sută de mănăstiri ruseşti, ducând pretutindeni acelaşi duh nou de 
viaţă spirituală (mănăstirile Valaam, Soloveţ, în nord, Alexandru Nevski în Petersburg, 
Optina în centrul Rusiei, Simonov şi Novospask în Moscova, Lavra Pecerska în Kiev, 
Noul Athos în Caucaz şi altele). Este înfiinţătorul mişcării spirituale “paisiana”, cea care 
a influenţat şi pe unii gânditori ruşi din veacul al XIX-lea.

,Cuviosul Paisie de la Neamt

Pomenirea icoanei facatoare
de minuni a Maicii Domnului din Kazani 

))

4 noiembrie/22 octombrie

28/15 noiembrie
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pentru mămici si tătici

Această discuţie, despre care vreau să vă povestesc a avut loc în tren, 
în drum spre Vorcuta – cel mai îndepărtat punct de pe harta republicii 
nordice Komi. Era mijlocul lui august, timpul când la nordul extrem 
începe toamna. 

Interlocutorii mei erau nişte copilaşi drăgălaşi dintr-o trupă de 
artişti – dansatori şi muzicanţi. Drumul lung a devenit pentru aceşti 
prichindei o adevărată încercare şi atunci când au aflat că în tren se află 
un preot, au convins-o îndată pe Irina Andreevna, conducătorul lor să 
mă invite în compania lor.

Era o zi posomorâtă, trenul tremura şi se legăna din mers. După 
geamurile stropite de ploaie luneca nemărginita şi ofilita tundră. Acest 
decor sobru şi în acelaşi timp fantastic de frumos ţintuia privirile copii-
lor,  servind şi ca o ilustrare misterioasă a discuţiei noastre. 

Există întrebări pe care nu le pune nimeni în afară de copii. De ace-
ea întrebările despre Dumnezeu şi credinţă care mi le-au adresat micii 
mei interlocutori, mai mult decât sigur n-ar fi răsunat din gura unui 
matur sau a unuia care ştie câte ceva la această temă şi din delicateţe nu 
întreabă. Probabil de aceea prima întrebare pe care am auzit-o de la cea 
mai mică dansatoare din trupă, a sunat, după cum mi s-a părut, ca un 
dangăt de clopot, care separă sunetul de tăcere.

- Dumnezeu, este?.. ...în acest moment privirile copiilor s-au îndrep-
tat spre mine şi era clar că, această întrebare mi-ar fi pus-o fiecare, însă 
pentru că erau un pic mai mari, au zăbovit. 

-  Este Dumnezeu. - am răspuns şi mica balerină continuă imediat cu 
o altă întrebare: - De unde a venit El? ...eu i-am răspuns:

- Nimeni nu ştie aceasta, în afară de Însuşi Domnul Dumnezeu. Însă 
noi ştim şi credem că Dumnezeu a fost întotdeauna şi întotdeauna va fi. 
Dumnezeu anume prin aceasta se deosebeşte de noi că nu apare şi nu dis-
pare, ci există pururea. Noi ne mai deosebim de Dumnezeu şi prin aceea că 
noi nu-L putem crea, dar El ne-a creat pe noi şi tot ce există în lume.

- Dar de ce nu-l vedem? - au început a întreba copiii.
- Aceeaşi întrebare mi-a pus-o cândva şi fiul meu pe când avea doar 

patru ani. M-a întrebat, zicând “Dacă L-aş vedea, aş şti că El este“.
- Şi ce i-aţi răspuns?
- I-am răspuns aşa: “Dar ştii tu oare că furnicile nu ştiu nimic despre 

oameni?“, “Cum adică, chiar nu ştiu nimic?“ - se miră fiul. “Da, absolut 
nimic  şi chiar dacă cineva ar putea vorbi cu ele şi le-ar spune că există 
asemenea fiinţe, furnica oricum n-ar crede, pentru că ochii ei nu sunt 
adaptaţi pentru a te vedea pe tine, de exemplu, – atât de mare, încât 
numai talpa sandalelor tale i se pare cât un munte înalt“.  

Când i-am spus acestea fiul s-a lăsat pe gânduri, iar apoi mi-a spus: 
“Iar dacă omul o va călca pe furnică, poate atunci va crede că existăm?“, 
“Mă îndoiesc – i-am răspuns. Dacă furnica se va gândi la ceva în acel 
moment, atunci va crede, mai degrabă, că a avut o soartă nefericită”.  

Privirile copiilor s-au îndreptat involuntar spre tundră, deasupra 
căreia se întindea aceeaşi perdea deasă de ploie. Ideia comună, care a 
apărut din scurta contemplare, era atât de clară, încât întrebarea care a 
urmat a sunat asemeni unui ecou: 

- Cum este Însuşi Dumnezeu?
- Asta nici nu ne putem închipui, căci noi vedem doar o mică parte a 

lumii  pe care a creat-o Dumnezeu, însă nu pe El Însuşi.
- Dar ce înseamnă  această lume? Cum arată ea? - au întrebat copiii. 
- Probabil aţi vrea să vă povestesc despre elefanţi şi uriaşa broască 

ţestoasă?
Copiii s-au uitat unii la alţii şi au strâns din umeri, iar Irina Andre-

evna zâmbind, întrebă:
-  Dar Dvs. părinte, într-adevăr aşa credeţi? Oare şi până acum se 

învaţă despre aceasta în biserică? 
- Nu cred că este potrivit să mă înalţ deasupra cunoştinţelor înaintaşilor 

noştri. S-ar putea să cunoaştem mai multe, însă multe descoperiri au fost 
făcute anume de ei, nu de noi. Şi dacă ne-am strădui să pătrundem în 
modul lor de gândire, am afla multe lucruri neobişnuite despre cele mai 
simple lucruri. Aşa că dacă doriţi, vă povestesc şi despre elefanţi. 

- Povestiţi-ne, povestiţi-ne, s-au  aprins copiii.  
- Viziunea oamenilor despre lume nu întotdeauna s-a redat prin for-

mule şi scheme, iar în trecut, pentru exprimarea unor concepţii profunde 
şi complicate, oamenii recurgeau la un limbaj artistic. Aceasta nu era deloc 
întâmplător, pentru că Însuşi Dumnezeu, de obicei, se adresa oamenilor 
anume în acest limbaj expresiv, folosind comparaţii sau parabole. 

Astăzi ştiţi cu toţii că spaţiul fizic este determinat de trei unităţi de mă-
sură şi că aceste unităţi de măsură se mişcă în timp. Cum altfel puteau fi 
redate aceste concepţii într-un limbaj artistic, adică simbolic, oamenilor din 
Orientul arid, unde fregvent se întâlneau elefanţi şi broaşte ţestoase? 

- Trei elefanţi plutesc pe o broască ţestoasă - au răspuns copiii, izbuc-
nind în hohote. 

- Adevărat. Şi, probabil, auzind despre un asemenea tablou al lumii, 
cineva, lipsit de imaginaţie, pur şi simplu nu s-a ostenit să analizeze sim-
bolurile. De fapt fiecare simbol poate avea şi alte semnificaţii, însă pentru 
a le înţelege trebuie sau să cunoşti foarte multe sau Însuşi Dumnezeu, 
Duhul Adevărului să-i descopere omului înţelegerea acestei materii.

- Dar cum în realitate arată lumea?
- Universul a fost creat nu numai uimitor de frumos, dar şi uimitor 

de desăvârşit, de aceea găsim în Scriptură că, Dumnezeu cu înţelepciune 
pe toate le-a creat. Însă omului îi este cu neputinţă să cuprindă cu mintea 
nemărginitul univers. De aceea, acolo unde ne putem rătăci printre 
formule, ne ajută viziunea artistică, imaginaţia.  

(Continuarea în numărul următor)

Trenul din ploaie
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milinţă – Cunoaşterea propriului păcat şi a propriei slă-
biciuni, cunoaşterea de sine – este unul din conceptele 
creştinismului. Umil este cel care se evaluează corect pe 
el însuşi. 

salmi – rugăciuni şi imne de laudă, de mulţumire şi de 
cerere scrise şi cântate de regele David.
 
ariseism – “Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui 
Moise” (Matei 23,2). În Israel, fariseii au venit în locul 
prorocilor şi se bucurau de mare autoritate în mijlocul 
poporului. Ei nu respectau legile, dar erau făţarnici. 
Iisus i-a demascat de mai multe ori (Matei 23, 1-39). 

vlavie – comportament plin de dragoste faţă de Dum-
nezeu şi faţă de sfinţi.

ocăinţă –  purificarea sufletului de păcate prin viaţă 
virtuoasă, prin botez, mărturisire, împărtăşanie, spove-
danii frecvente, păreri de rău, regrete, lacrimi de căinţă 
(Matei 5,4). Alexandria şi Sf. Ioan din Damasc.

eruvic - imn liturgic ce se cântă după citirea evanghelică 
şi în timpul Intrării Mari. Textul în româneşte este: “Noi 
care pe Heruvimi cu taină închipuim şi Făcătoarei de 
viaţă Treimi întreită sfântă cântare aducem, toată grija 
cea lumească acum să o lepădăm”.

nomastica (Gr. Onomastiki) - Obicei ortodox de a serba 
persoana a cărei nume este numele sfântului din acea zi.

Recreaţia mare
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Labirint matematic

Pelerinaj la 
maNaStire

) )

În vacanţă copiii au hotărât să plece într-un pelerinaj. 
Ajută-le să ajungă la mănăstire, trecând peste toate podurile, 
având în vedere că greutatea maşinii lor este de 1,5 tone. 

Cine sunt sfinţii?
Sfinţii sunt …………………………………………
…………………………………………………………

Plasaţi numele sfinţilor în spaţiul 
liber şi veţi afla numele celor mai 
mari sfinţi ai Bisericii

Sf. A.............................................cel Mare
Sf. I............................................................ul
Sf............................................. de Radonej
Sf........................................de la Sihla
Sf. Maria..................................................ca

3t 2000kg

1,5t
1,5t 0,7c

1,6t

30
kg

3c4t
15t

5c
3t

1400kg

24
c

400kg


