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„Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi 
să vă iubiţi unul pe altul!” (Ioan 13, 34) 

VIAŢA CREŞTINĂ 

Anul 2019 a fost proclamat marți, 
1 ianuarie, An omagial al satului 

românesc (al preoților, învăță-
torilor și primarilor gospodari) și 

An comemorativ al Patriarhilor  
Nicodim Munteanu și Iustin 

Moisescu și al traducătorilor de 
cărți bisericești în Patriarhia 

Română. Proclamarea a avut loc 
la finalul Sfintei Liturghii, după 

oficierea slujbei de Te Deum de 
către Episcopul vicar Timotei 

Prahoveanul. 
 

n cuvântul său, Preafericitul Daniel, 
Patriarhul României a subliniat că 
„omagierea satului românesc și a 

contribuției sale majore la devenirea is-
torică a poporului român este o necesi-
tate și o demnitate”. 
     „Satul este localitatea rurală ai cărei locui-
tori se ocupă, îndeosebi, cu agricultura, fiind 
constituit din case și gospodării locuite în 
majoritate de țărani. Satul este şi spațiul în 
care s-au format şi păstrat, de-a lungul tim-
pului, multe dintre valorile spirituale, culturale 
și identitare transmise până la noi. […] 
     Satele românești, cu biserici și case țără-
nești, cu cimitire și morminte străjuite de 
cruci, cu ulițe și porți primitoare, sunt purtă-
toarele unui limbaj tainic și vizibil al tradiției, 
al continuității fizice și spirituale ale acestui 
neam, sunt oglinzi ale sufletului românesc, în 
care se arată astăzi, după caz, hărnicia sau 
delăsarea noastră, responsabilitatea sau 
indiferența. 
     Făcând referire la necesitatea sfinţirii 
timpului vieții pământești pentru dobândirea 
mântuirii, observăm cum, la sat, viaţa este 
înţeleasă, mai mult decât în mediul urban, 
ca timp binecuvântat pentru a sfinţi locul 
în care trăim. Iar dacă sfinţim locul în care 
trăim pe pământ putem spera să primim şi 
un loc în ceruri, „un colţişor în rai”– cum spu-
nea Părintele Paisie Olaru de la mănăstirea 
Sihăstria de Neamţ. 
     De asemenea, satul are un cult al 
pomenirii  morţilor şi al legăturii dintre 
generaţii, mult mai profund decât oraşul, iar 
creaţiile populare perene din lumea satului 

sintetizează filosofia profundă a înţelegerii 
sensului sfânt al vieţii şi al morţii. 
     Din nefericire, este limpede pentru noi toţi 
că satul românesc nu mai este astăzi ce era 
cu mai mulţi ani în urmă, dar nici nu se poate 
spune că nimic din ce a fost în trecut nu mai 
poate fi recuperat sau cultivat astăzi.” 
     Preafericirea Sa s-a referit și la aspecte 
pragmatice prin care Biserica Ortodoxă 
Română susține dezvoltarea satului la nivel 
social, cultural și bisericesc. A amintit şi de 
Proiectul Sănătate pentru Sate de care au 
beneficiat până în prezent 8.000 români. 
     „Este necesară o mai intensă solidaritate 
între parohiile urbane și cele rurale și mai 
multă cooperare cu autoritățile locale, region-
nale şi centrale, pentru a susţine şi ameliora 
viaţa satelor”, a atras atenția Patriarhul 
României. 
 

Traducătorii de cărți bisericești 
 
     Anul 2019 este Anul comemorativ al patri-
arhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu 
și al traducătorilor de cărți bisericești. Evo-
căm, așadar, personalitățile-reper ale cul-
turii teologice românești, care, prin oste-
nelile lor cărturărești, au contribuit la lumina-
rea credincioșilor prin cultură și la trezirea 

conștiinței românești.” 
     Între aceștia Patriarhia Română îi 
omagiază în 2019 pe Patriarhii Nicodim 
Munteanu și Iustin Moisescu. 
     Patriarhul Nicodim a păstorit Biserica 
Ortodoxă Română în vremuri tulburi şi grele, 
cu mare responsabilitate, mult curaj şi jert-
felnicie. Vrednicul de pomenire a tradus şi 
tipărit Sfânta Scriptură şi o mulţime de cărţi 
duhovniceşti. 
     Patriarhul Iustin a dăruit culturii teologice 
lucrări fundamentale, precum şi o nouă ediție 
sinodală a textului scripturistic (Noul Testa-
ment din 1979 şi Biblia sinodală din 1982), 
cărți de cult diortosite, traduceri patristice 
valoroase, noi manuale pentru învățământul 
teologic și a iniţiat colecțiile „Părinți și Scriitori 
Bisericești” şi „Arta creștină în România”. 
 
     Părintele Patriarh a prezentat la final icoa-
na cu Cina de la Emaus (foto) și a explicat de 
ce a fost aleasă ca reprezentativă pentru Anul 
omagial al satului românesc: „pentru că într-
un sat, Emaus, la 12 km depărtare de Ieru-
salim (60 stadii) Mântuitorul Iisus Hristos 
s-a descoperit ucenicilor Luca și Cleopa că 
este El, Cel răstignit și înviat din morți”. 
 

(Sursa: basilica.ro) 
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Încurajează-ți preotul 
 

     Da, el ar trebui să fie dispus să-și facă 
treaba fără a primi nici o vorbă de încurajare. 
Și mulți preoți fac asta. Situația nu ar fi atât 
de dificilă, dacă ei nu ar primi atât de multe 
plângeri. În timp ce unii preoți nu sunt 
„bombardați” sistematic de plângeri, alții nu 
pot scăpa deloc de ele (chiar și cei care își 
pun viața pentru enoriașii lor). De fapt, aș 
dori să spun că eu primesc probabil mai mul-
te plângeri decât cuvinte de încurajare. Frații 
mei preoți spun în cea mai mare parte 
același lucru. 
     Preotul tău este o ființă umană, la fel ca și 
tine. Cu toate că el nu ar trebui să se hră-
nească din laudele tale, tu poți să-l ajuți să 
înțeleagă că munca sa asiduă este apreciată, 
spunându-i aceasta. Nu este datoria ta să-i 
spui că nu ar trebui să-și dorească laude – el 
are un părinte-duhovnic care să-i spună asta. 
Datoria ta este să-l iubești. Iar a-i adresa 
câteva cuvinte de susținere face parte din 
această dragoste. Nu e cazul să-l lingușești 
cu complimente. Spune-i că ceea ce el face 
contează pentru tine. 
     În parohia mea există câțiva oameni care 
mă încurajează. Și chiar dacă eu nu mă 
hrănesc din cuvintele de laudă, ele mă mo-
tivează, pentru că îmi amintesc că munca 
mea contează pentru oameni. 
     Nu este nimic mai bun pentru viața unei 
parohii decât un preot susținut. Dacă el simte 
că ceea ce face contează, atunci va iubi să 
facă asta și se va strădui de asemenea să se 
îmbunătățească. Așadar, chiar dacă simți că 
el are nevoie de îndreptare, cel mai bun mod 
de a-l ajuta să facă asta este să-l inspiri, nu 
să te plângi lui.        

 

Invită pe cineva la biserică 
 

     Conform unei statistici, 82% dintre cei 
care nu vin la biserică declară că ar veni 
dacă ar fi invitați. Doar 2% din membrii biser-
icii invită pe cineva la biserică într-un an. 
     În cazul în care parohia ta este pe moarte 
(și multe parohii din România sunt într-
adevăr pe moarte), nu crezi că ar fi timpul să 
inviți pe cineva la biserică? În cazul în care 
parohia ta e vie, nu crezi că ai putea contribui 
la renașterea alteia? 
     Chiar crezi cu adevărat că ai văzut Lumi-
na cea adevărată, ai primit Duhul cel ceresc, 
ai aflat credința cea adevărată, așa cum cânți 
aproape de sfârșitul liturghiei? Atunci de ce 
le ții doar pentru tine? Gândește-te la cel 
puțin o persoană cunoscută care nu este din 
Biserică și fă-ți pentru el sau ea o prioritate 
duhovnicească în acest an. Roagă-te în fiec-
are zi pentru această persoană. La momentul 
potrivit, poți să-i adresezi invitația și sunt 
șanse să spună da. 
     Atunci când o inviți, nu te adresa astfel: 
„Ar trebui să mergem împreună la biserică, 
într-o zi”. „Într-o zi” la fel de bine poate să 
însemne... niciodată. Spune-i: „Noi mergem 

la liturghie duminica asta, începând cu ora 
9.00, pot să vin să te iau și să mergem îm-
preună?”. 

 
Citește Vechiul Testament 
 

     Noi ar trebui să citim Biblia în întregime, 
dar cei mai mulți creștini-ortodocși nu știm 
aproape nimic din Vechiul Testament. Suntem 
crypto-marcioniți. Marcion a fost un eretic din 
secolul al II-lea, care învăța că Vechiului Tes-
tament este o carte plină de idei iudaice și nu 
are nici o legătură cu creștinii. El s-a înșelat 
amarnic. Vechiul Testament acoperă mii de 
ani de pregătire înainte de venirea lui Iisus 
Hristos. Astfel se stabilește cadrul pentru 
arătarea Sa. Iisus este în tot Vechiul Testa-
ment, dar trebuie să știi cum să Îl cauți. 
     Vechiul Testament cuprinde tot felul de 
povestiri fascinante, rugăciuni, cântece, poez-
ie, etc. Însă cei mai mulți dintre noi aproape că 
nu știm că sunt și altele în afară de Adam și 
Eva, Noe și Iona. Probabil avem unele neclar-
ități cu privire la o parte dintre aceste 
amănunte. 
     Dar, dacă Dumnezeu, prin ceea ce a făcut 
în Vechiul Testament, a pregătit lumea pentru 
venirea lui Iisus, cum ne putem gândi că vom 
fi pregătiți de venirea Lui în viața fiecăruia 
dintre noi, fără nimic din aceeași pregătire? 
     Vrei un plan pentru a parcurge întreaga 
Bibliei într-un an? Aici ai unul. 
     Dacă ai nevoie de ajutor pentru a parcurge 
Vechiului Testament în întregime (mai ales 
pentru că este considerabil mai mare decât 
Noul Testament), de ce nu apelezi la preotul 
tău, ca să începeți un studiu biblic pe câteva 
cărți? Probabil că va fi atât de încântat la auzi-
rea veștii, încât va crede că visează. 

 

Participă la ore de  
cateheză 

 

     În zilele noastre, faptul că mulți ortodocși 
nu sunt catehizați în propria lor credință re-
prezintă un dezechilibru. Aud uneori scuze: că 
acestea sunt treburi doar pentru seminariști și 
clerici, că sunt prea intelectuale și la un nivel 
prea ridicat pentru enoriașii obișnuiți. Dar ex-
act aceeași oameni sunt în stare să-ți ofere 
informații detaliate despre care sunt regulile și 
scorurile de la Champion League, ce a făcut 
politicianul mai puțin simpatizat de ei de a 
distrus țara și care sunt cele mai noi bârfe 
despre diverse celebrități – toate în detalii 
precise. Dar când vine vorba despre ceea ce 
rămâne în veșnice, suntem dintr-o dată cei 
mai ignoranți oameni de pe fața pământului. 
     Ești destul de deștept la multe lucruri, 
așadar nu te vinde ieftin. Dar de ce nu îți folo-
sești acest har pentru a deveni deștept în cele 
ale credinței? 
     Este drept că majoritatea protestanților 
sunt cu mult mai catehizați în credințele lor, 
decât sunt ortodocșii în ceea ce le este pro-
priu, iar asta pentru că au dezvoltat o cultură 
catehetică. Cultura catehetică nu este numai a 
protestanților, ci este de asemenea a ortodo-

cșilor. A fost parte din tradiția noastră timp de 
2000 de ani. Este doar ceva de care unii dintre 
noi am uitat. E timpul să o aducem înapoi.         

 
Fii voluntar 
 

     Fă ceva în parohie sau în comunitatea ta, 
de care să beneficieze și alte persoane, fără 
să-ți aducă nici un câștig material. Fă-o fără a 
aștepta recunoștință. Recunoștința pentru tine 
va veni de la Dumnezeu în Împărăția Sa. Nu ai 
nevoie de ea de la nimeni altcineva. 
     Nu numai că voluntariatul jertfelnic te va 
ajuta să fii mulțumitor pentru ceea ce 
Dumnezeu ți-a dat, dar va constitui un exem-
plu pentru ce înseamnă să fii creștin, pentru 
copiii și prietenii tăi. De asemenea, te va ajuta 
să fii smerit, calitate de care știm că este 
necesară pentru a intra în Împărăția Cerurilor. 

 

Mergi la spovedanie 
 

     Sunt o mulțime de creștin-ortodocși care 
merg la spovedanie o singură dată pe an – 
sau poate chiar niciodată. Ca atunci când oa-
menii nu merg niciodată la doctor, crezând că 
totul este în regulă și n-au nevoie de nici un 
ajutor. Concret, înseamnă că ei nu cred că au 
nevoie de darul iertării care se dă prin taina 
dezlegării. 
     Nu știu cum ești tu, dar eu sunt un păcătos. 
Adică, păcătuiesc în fiecare zi. Simt nevoia să-
mi înfrunt păcatele direct prin mărturisire și 
astfel vreau să primesc taina dezlegării. 
     Încerc să merg o dată pe lună (cu toate că 
recunosc că nu țin mereu foarte strâns la regu-
lă), și deoarece nu-mi place să mă gândesc la 
cât sunt de păcătos, am mereu șovăieli înainte 
de a merge. Și apoi mă minunez de fiecare 
dată, de ce mi-a luat atât de mult, după ce am 
mers. Este într-adevăr minunat! 
     Mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
spovedanie. 

 

Citește o carte  
duhovnicească 

 

     Sunt puține lucruri care să ne ne deschidă 
o nouă perspectivă asupra vieții, să ne 
transpună într-o altă poveste, la fel ca o carte 
bună. Însă, o carte duhovnicească bună este 
utilă să-ți aducă mintea „pe aceeași frecvență” 
cu mintea lui Hristos. Majoritatea dintre noi nu 
avem mintea lui Hristos. Noi avem mintea 
altcuiva. Avem mințile pline de distragere, de 
nevoile și grijile acestei lumi. Prin intermediul 
cugetării metodice la ceea ce este bun, 
adevărat și frumos, folosind o carte duhov-
nicească bună, poți să primești ajutorul de 
care ai nevoie pentru a schimba ceea ce te 
nemulțumește sau te doare în viața ta. Și mai 
e cava: această schimbare te ajută la dobândi-
rea păcii. Fiecare dintre noi avem multă nevoie 
de asta. 
 
(Articol adaptat de Victor-Emanuel Sterpu după 

originalul de Fr. Andrew Stephen Damick)  
Sursa: doxologia.ro 
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