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Micul ziar informatv parohial de Imola de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Graiul Ortodoxiei" este un sfetnic bun al trezirii duhovniceşti 
şi al desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor 
mari dascăli şi în văţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mîntuirii. 

            Dacă am şti să iertăm,    atunci am ierta o dată şi pentru veşnicie 

În una din epistolele 
sale Apostolul Pavel 
ne îndeamnă să ne 
primim unii pe alţii, 
precum şi Hristos 
ne-a primit pe noi. 
Şi aş vrea să vă 
atrag atenţia la 

două momente. Că Hristos ne primeşte pe noi fără vreo 
deosebire. Iar în al doilea rând, ne primeşte fără să ne puie 
condiţii sau să ne ceară darea de seamă. Şi aceste două 
lucruri noi nu ştim să le facem şi nu ne asemănăm deloc în 
ele cu Hristos, pe care îl numim Învăţătorul şi Îmdrumătorul 
nostru.Hristos ne ierta, dar nu aşa, precum iertăm noi. 
Amintiţi-vă pilda despre fiul risipitor şi cuvintele fiului "Tată, 
dă-mi partea ce mi se cuvine din avere", ce ar însemna 
"Bătrâne, cam te-ai reţinut în viaţă, de ea nu mai are nevoie 
nimeni, ba chiar e şi un impiediment. Hai să ne înţelegem că 
moartea ta cât mai de curând va fi o uşurare pentru noi. Şi 
voi putea trăi precum îmi doresc." Şi după acestea el pleacă. 
Dar va fi supus unei situţii asemănătoare, cum procedase cu 
tatăl său, atât cât avea bani, oamenii îl înconjurau şi îi cătau 
compania.       Dar atunci când nu mai avea nimic oamenii i-
au spus practic aceleaşi cuvinte pe care le-a spus el tatălui. 
"Acum nu mai avem nevoie de tine. Nu ai avut niciodată vreo 
însemnătate pentru noi, era doar important că ne puteam 
distra pe contul tău." Şi când a înţeles aceste lucruri, a ajuns 
la el din experienţă proprie ce i-a făcut tatălui său, a intrat 
în sine, s-a căit şi a purces la drum. Şi pregătea o adevărată 
mărturisire "Tată, am greşit la cer şi înaintea ta. Nu mai sunt 

vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi." 
Şi mergea el la tatăl său, mergea şi-l numea tată, deşi 
înţelegea că nu este vredic să se numească fiul său.      Dar 
uitaţi-vă ce a făcut tatăl. Când numai văzuse feciorul în 
depărtare, dar nu a aşteptat ca acesta să se aprope cu ruşine 
şi umilinţă, să cădă la picioarele sale. Nu l-a acceptat aşa 
pe o perioadă "de probă" cum adesea facem noi. Dar i-a 
alergat în întâmpinare, şi l-a îmbrăţişat mai repede decât 
acela a rostit măcar un cuvânt. Şi când fiul numai a început 
a vorbi "Tată", a recunoscut că are un tată, deşi nu demult 
nu avea nevoie de tată: dă-te la o parte din calea mea, ca să 
nu exişti... i-a permis să zică: "am greşit la cer şi înaintea 
ta"-un adevăr. "Şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 
tău." şi acesta sunt cu drept meritate, dar aici tatăl îl 

opreşte; deoarece nu fiu nevredic îi putea fi, dar un 
argat - nicicând. Tatăl mereu va rămânea tată, şi 
nicicând nu-şi va dori să fie stăpânul nostru. Iată cum 
îşi primi tatăl fiul risipitor, era suficient să se întoarcă 
ca să fie crezut în sinceritatea pocăinţei sale. 
Nu aşa procedăm noi. Noi cerem scuze, cerem 
recunoaşterea completă în greşeala săvârşită. Şi mai 
adugăm că vom medita. "Te voi lua cu o perioadă de 
probă" - ca prieten, soţ, soţie. Nu aşa procedează 
Hristos. El nu are nevoie de nici un cuvânt, despre ce 
a fost în locuri îndepărtate. Pentru El e suficient că te-
ai întors, ai revenit, deci ceea ce a fost a fost un 
coşmar, un vis. Dar acum ne-am trezit, suntem în viaţa 
adevărată, dar nu într-un vis de groază. 
Adesea, când medităm, la iertare, zicem - iată, voi iarta 
şi cum voi uita? Nu trebuie să uităm! Dacă am fi în stare 
să uităm, ceea ce a fost, neapărat şi ne-am fi întors la 
ceea ce a fost. E bine să ţimem minte, dar nu şi acea 
răutate, cu care ţinem minte. Ţinem minte că iată cu 
acest om ne-am împăcat, dar totuşi în relaţiile noastre 
mai există o încordare, fie un neadvăr sau o ceartă 
anterioară. Nu aşa ar trebui să fie memoria. 
Trebuie să ţimem minte că dacă acest om v-a greşit 
prin ceva, înseamnă că are vreo slăbiciune, şi în 
relaţiile cu semenii şi prin influienţa demonică. Iată 
acesta ar trebui să ţinem minte, ca prin toată puterea 
şi cu preţul propriei linişti sufliteşti, să-l apărăm şi pe 
el de la acestea, să nu-i aducem aminte, de ce a fost, 
dar să ţinem minte, că aici are un punct vulnirabil sau 
mai slab, care trebuie vindecat şi protejat. 
Dacă am fi în stare să iertăm aşa, atunci am ierta o 
dată şi pentru veşnicie. Nu am ierta cu speranţa că 
poate omul se va schimba, dar am ierta pentru ca acel 
ce ne-a greşit, fiind suţinut şi îmbrăţişat de dragostea 
noastră, el s-ar putea schimba dacă ar fi cu voia 
Domnului.  Noi nu l-am primi deatât că s-ar înjosi în faţa 
noastră, dar doar de atât că el a venit la noi, a dovedit 
smerenia şi încredirea sa. Şi în sfârşit am ţine minte, am 
ţine minte cu durere în suflet ce s-a întâmplat, ca mai mult 
nicicând să nu-l punem pe acest om în situaţia, în care el s-a 
împeidicat şi a căzut. 
Meditaţi la acestea. Aşa ne primeşte pe noi Hristos şi aşa 
trebuie să ne primim unul pe altul. De multe ori ne 
mândrim faţă de cei care ne-au înjosit, ei sunt slabi şi au 

căzut, iar noi suntem duri şi am rezistat. Şi mai ţineţi 
minte şi alte cuvinte ale Scripturii: Purtaţi-vă sarcinile 
unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos. 
Şi dacă de ţinut minte acestea, ne putem schimba şi 
vindeca. Şi atunci probabil, relaţiile dintre oamnei vor fi 
măcar puţin asemănătoare cu aceea cum ne primeşte 
Hristos. 

                                         Depărtarea de Dumnezeu este iad 

           Cu cat se 
departeaza cineva 
de Dumnezeu, cu 
atat lucrurile se 
complica mai mult. 
Se poate ca cineva 
sa nu aiba nimic, 
dar daca il are pe 
Dumnezeu, nu 
doreste nimic. Asta 

e ! Iar daca Ie are pe toate, si nu II are pe Dumnezeu, este 
chinuit inlauntrul sau. De aceea, fiecare pe cat poate, sa se 
apropie de Dumnezeu. Numai langa Dumnezeu afla omul 
bucuria cea adevarata si vesnica. Ne otravim viata atunci 
cand traim departe de dulcele Iisus. Cand omul, din om 
vechi devine om nou, fiu de imparat, se hraneste cu 
desfatarea dumnezeiasca, cu dulceata cereasca si simte 
veselia paradisiaca, simte adica intr-o masura bucuria 
raiului. De la bucuria cea mica paradisiaca, inainteaza, 
zilnic, catre cea mai mare si se intreaba daca exista ceva 
mai inalt in rai decat aceea pe care o traieste aici. Starea 
in care traieste este astfel, incat nu poate face nici o 
lucrare. Genunchii i se topesc ca lumanarile de acea 
dumnezeiasca fierbinteala si dulceata, inima lui salta si e 
gata sa sparga tatmadul, ca sa plece, pentru ca pamantui si 
lucrurile pamantesti i se par lucruri zadarnice.La inceput 
omul avea comuniune cu Dumnezeu. Dupa aceea, insa, 
cand s-a departat de harul lui Dumnezeu, a fost ca unul 
care, dupa ce traise in palat, s-a aflat pentru totdeauna 
afara de el, pe care il vedea numai de departe si 
plangea.Precum copilul sufera cand se departeaza de 
mama lui, tot asa si omul sufera si se chinuieste cand se 
departeaza de Dumnezeu.Departarea omului de Dumnezeu 
este iad. Diavolul a izbutit sa indeparteze atat de mult pe 

oameni de Dumnezeu, incat au ajuns la punctul sa se inchine 
la statui si sa-si jertfeasca pe copiii lor acestor statui. 
Infricosator! Si unde gasesc diavolii atatia zei ? Zeul Hamos! 
... Numai numele sa-l auzi si iti ajunge. Insa cel mai chinuit 
este diavolul, pentru ca este cel mai departat de Dumnezeu, 
de dragoste. Si cand pleaca dragostea, acolo ramane iadul. 
Potrivnica dragostei ce este ? Rautatea, rautatea care este 
una cu chinuirea. Unul care este departat de Dumnezeu, 
primeste inraurirea diavoleasca. In timp ce acela care este 
aproape de Dumnezeu primeste harul dumnezeiesc. Cine are 
harul lui Dumnezeu, i se va da si altul. Iar cel ce are putin 
si dispretuieste, i se va lua si acesta (Lc. 19,26). Harul lui 
Dumnezeu lipseste de la oamenii contemporani, pentru ca 
prin pacat au murit izgonind si putinul pe care il aveau. Si 
cand pleaca harul Dumnezeiesc, se napustesc toti diavolii 
inlauntrul omului.Potrivit cu indepartarea lor de la 
Dumnezeu oamenii simt mahnire si in aceasta viata, iar in 
cealalta vor trai mahnirea cea vesnica. Pentru ca inca din 
viata aceasta gusta oricine, intr-o oarecare masura, potrivit 
cu cat traieste el in legatura cu voia lui Dumnezeu, o parte din 
bucuria raiului. Sau vom trai o parte a bucuriei raiului de aici 
si vom merge si noi in rai, sau vom trai o parte a iadului si - 
Doamne fereste! - vom merge in iad. Raiul e una cu facerea 
de bine. Iadul e una cu facerea de rau. Face cineva o facere 
de bine, simte bucurie. Face cineva o strambatate, sufera. 
Cu cat face mai mult bine, cu atat se bucura mai mult. Cu 
cat face mai mult rau, cu atat mai multa suferinta aduce 
sufletului sau. Hotul simte bucurie ? Nu simte nicidecum 
bucurie. In timp ce acela ce face binele simte bucurie. 
Daca afla cineva ceva pe drum si-l tine spunandu-si ca e al 
lui, nu va avea odihna. Nu stie nici cui apartine, nici n-a 
nedreptatit pe cineva, nici nu-l fura (lucrul) si totusi nu afla 
odihna. Cu cat mai mult unul cand il fura. Chiar si cand 
cineva primeste, iarasi, nu simte bucuria ce-o simte atunci 

cand da. Cum sa simta bucurie cata vreme fura sau 
nedreptateste ? De aceea, vezi, oamenii facand nedreptate, 
ce fete au, cum se schimonosesc.La ce stapan lucrezi de la 
acela vei lua si plata Oamenii indepartati de Dumnezeu 
mereu sunt nemangaiati si de doua ori chinuiti. Cel ce nu 
crede in Dumnezeu si in viata viitoare, pe langa faptul ca 
ramane nemangaiat, isi osandeste si sufletul sau vesnic. La 
ce stapan lucrezi, de la acela vei lua si plata. Daca lucrezi la 
stapanul cel negru, iti face viata neagra inca de aici. Daca 
lucrezi pentru pacat, vei fi platit de diavolul. Daca lucrezi 
pentru virtute, vei fi platit de Hristos. Si cu cat vei lucra mai 
mult pentru Hristos, cu atat vei straluci mai mult si te vei 
veseli. Dar noi spunem: "E timp pierdut sa lucram pentru 
Hristos !". Insa aceasta este infricosator ! Sa nu recunoastem 
jertfa lui Hristos pentru om ! Hristos S-a rastignit ca sa ne 
elibereze de pacat, ca sa innoiasca tot neamul omenesc. Ce 
a facut Hristos pentru noi ? Si ce facem noi pentru Hristos 
?Lumea vrea sa pacatuiasca si Il vrea si pe Dumnezeu Bun. El 
sa ne ierte si noi sa pacatuim. Noi adica sa facem orice vrem 
si Acela sa ne ierte. Sa ne ierte mereu si noi... vioara 
noastra. Oamenii nu cred, de aceea dau navala la pacat. Tot 
raul de acolo incepe, de la necredinta. Nu cred in cealalta 
viata, prin urmare nu iau in considerare nimic. nedreptatesc, 
isi parasesc copiii... Se fac lucruri... pacate grele. Nici Sfintii 
Parinti n-au prevazut in Sfintele Canoane astfel de pacate - 
precum a spus Dumnezeu despre Sodoma si Gomora: "nu cred 

sa se faca astfel de pacate; sa merg sa vad ?" (Fac. 18, 21).Daca 
oamenii nu se vor pocai, daca nu se vor intoarce la 
Dumnezeu isi vor pierde viata cea vesnica. Omul trebuie 
ajutat sa priceapa sensul profund al vietii, sa-si revina, 
sa simta mangaierea Dumnezeiasca. Scopul omului este si 
sa urce duhovniceste, nu numai sa nu pacatuiasca. 
 

                       "Cu durere si dragoste pentru omul contemporan" 

                                                                         De la zeița morții la înpărăția vieții...         

          Fiul i-a zis: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. 

Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceti degrabă haina lui cea dintîi  si-l îmbrăcați și dați  inel în mîna lui și  încăltăminte în picioarele lui; și 

aduceți  vitelul cel îngrăsat, și-l înjunghiați și, mâncînd, să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort, si a înviat; era pierdut, si s-a aflat”            Luca 15,21-24 

“Doamne, revarsa asupra lumii intregi comorile 

nesfarsitei Tale Milostiviri” 

    Rugăciune 
_________________________ 

   O,Isuse, 
ingaduie-mi sa fiu in Tine 
si pentru Tine 
ceea ce vrei sa fiu; 
sa gandesc in Tine 
si prin Tine 
ceea ce vrei sa-mi fie gandul. 

Ajuta-ma 
sa savarsesc in Tine 
si pentru Tine 
ceea ce vrei sa savarsesc. 

Ajuta-ma sa spun in Tine 
si pentru Tine 

ceea ce-mi vei da sa spun. 
Ajuta-ma sa-i iubesc in Tine 
si pentru Tine 
pe toti aceea 
pe care 
mi i-ai dat sa-i iubesc. 
Da-mi curajul 

de a suferi in Tine 
si pentru Tine, 
cu iubire, 
ceea ce-mi vei da 
sa sufar. 
Ajuta-mi 
sa Te caut mereu 

si pretutindeni, 
pentru ca Tu 
sa ma calauzesti 
si sa ma curatesti 
dupa vointa Ta 
dumnezeiasca. 

Amin.  
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Iconiță deosebita descoperita la Ierusalim – prima dovada arheologica a folosirii icoanelor in 
perioada bizantină, nu doar la slujbele Bisericii 

O caseta mica, cu rol de iconita, realizată superb, a fost descoperită în timpul excavărilor efectuate pe o stradă din Ierusalim. Caseta repezintă un simbol al 

credinţei creştine de acum 1400 de ani, au declarat arheologii israelieni ieri, duminică, 30 octombrie 2011.Caseta, sculptată din os de vacă, de cal sau 
cămilă, decorată cu o cruce pe capac, măsoară doar (2 cm / 1.5 cm), a fost probabil realizată de către un credincios creştin, în jurul sfârşitului de secol 6 
d.Hr., conform cu Cikanoveţ Iana de la Autoritatea de Antichităţi Israel, unul dintre directorii de săpături în locul în care caseta a fost descoperită.  
Cand capacul este ridicat, se observa două portrete, încă vizibile, realizate în vopsea şi în foiţă de aur. Bărbatul şi femeia sunt, probabil, sfinţi creştini sau, 

eventual, Iisus şi Fecioara Maria. 
Caseta a fost descoperită în cadrul unor săpături în afara zidurilor oraşului vechi Ierusalim, în continuarea unei magistrale bizantine a epocii, a mai precizat aceasta. Descoperită, de fapt, 
în urmă cu doi ani, acesta a fost cercetată de către experţii în conservare şi, abia acum, prezentată publicului la o conferinţă arheologică. 
Caseta este importantă, în parte, pentru că ofera prima dovadă arheologică a folosirii icoanelor în perioada bizantină nu doar la slujbele Bisericii, a mai spus ea. 
O părticică dintr-o casetă similară a fost descoperită cu trei decenii în urmă, în Iordania, dar aceasta este cel mai bine conservat exemplar care a fost găsit până în prezent, a mai spus ea. 
Iconiţe similare mai sunt încă şi astăzi confecţionate de către unii credincioşi, în special din Bisericile Ortodoxe Răsăritene. 
Relicva a fost descoperită în sit-ul de excavare din Oraşul lui David, un zid din Ierusalim numit după monarhul biblic. 
Sit-ul este situat pe locul în care astăzi se află vecinătatea cartierului palestinian Silwan, chiar în afara zidurilor oraşului vechi, în Ierusalimul de Est, partea din cetatea sfântă capturată de 
Israel în Războiul din Orientul Mijlociu din 1967, numită de către palestinieni "capitală", informeaza Serviciul de presă LONews, al Agentiei de stiri Lacasuri Ortodoxe. 

Mitropolitul Andrei Şaguna a fost canonizat sâmbătă. 

Cea mai mare a vieţii mele pururea în osteneală mi-a fost şi îmi va fi. Dar 
şi cea mai mare bucurie mi-a fost şi îmi va fi şi în viitor a învinge toate 
 piedicile. Cred cu tărie că, fiind umbrit de puternicul scut al lui 
Dumnezeu, voi putea îndeplini scopul vieţii mele întregi, ca pre românii din 
Transilvania, din adâncul lor somn să-i deştept şi cu voia către tot ce este 
adevărat, sfânt şi bun să-i trag". Sunt vorbele spuse la 1860 de primul 
mitropolit ortodox pe care l-a avut Ardealul vreodată, Andrei Şaguna.  
La Catedrala Mitropolitană din Sibiu a avut loc sâmbătă slujba de canonizare 
a Mitropolitului Andrei Şaguna. La eveniment au participat aproximativ 10 
000 de persoane. Sfântul Andrei Şaguna va fi pomenit în fiecare an la 30 
noiembrie, odată cu Sfântul Andrei, ocrotitorul României. După canonizare, 
biserici din întreaga ţară vor putea purta hramul Sfântului Andrei Şaguna, 
iar la ctitorirea unor biserici se vor putea solicita moaşte ale acestuia din 
Catedrala Mitropolitană din Sibiu. În catedrală s-a desfăşurat Sfânta 

Liturghie, oficiată de aproximativ 50 de ierarhi români şi străini, în frunte cu PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de 
Patriarhul Alexandriei, Teodor al II-lea şi Mitropolitul de Patras, IPS Hrisostom.Osemintele lui Andrei Şaguna au fost aduse de la Răşinari, locul 
unde a fost înmormântat în urmă cu 138 de ani şi au fost depuse în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, vineri după amiază. Seara au fost aduse 
din Capitală şi moaştele Sfântului Andrei.Canonizarea fostului mitropolit al Transilvaniei Andrei Şaguna a fost decisă de Sfântul Sinod pe 21 
iulie. Numit "Mesia al ardelenilor", Andrei Şaguna a fost mitropolit al Ardealului între 1864 şi 1873.Andrei Şaguna s-a născut la Mișkolț, 
Ungaria, în 1808, din părinți aromâni. Naum Șaguna, tatăl lui Andrei Şaguna, a trecut în 1814 la catolicism, religie în care și-a botezat copiii. 
În 1816 Anastasie (numele de botez a lui Andrei) a început școala la Mișkolț. În 1826 a terminat gimnaziul catolic la călugării din Pesta. La 29 
decembrie 1826 a trecut la ortodoxie. Între 1826-1829, urmează filozofia și dreptul la Buda. În 1829 pleacă la Vârșeț unde urmează teologia. 
La 1 noiembrie 1833 se călugărește și ia numele de Andrei.Andrei Şaguna s-a implicat în mişcarea revoluţionară de la 1848 a românilor 
transilvăneni. A fost copreşedinte al Adunării naţionale româneşti de la Blaj, din 3/15 mai, cea care a formulat un program cu 16 revendicări 
politico-naţionale, apoi tot Adunarea l-a delegat în fruntea unor intelectuali români ca să ducă la Viena aceste petiţii pe care le-a prezentat 
împăratului, la Insbruck şi la Viena, primind asigurări că ele vor fi satisfăcute.A tipărit mai multe manuale şcolare, le-a cerut profesorilor să 
scrie manuale, fiecare în specialitatea lui, a îndrumat întregul învăţământ românesc. Sub îndrumarea lui, s-au înfiinţat aproape 800 de şcoli 
în Arhiepiscopia Sibiului.Activitatea lui Andrei Şaguna reprezintă momentul cel mai important al mişcării de renaştere a Bisericii Ortodoxe. 
Graţie lui vor apărea o serie de intelectuali şi o elită de confesiune ortodoxă, creând un echilibru necesar în lumea transilvăneană. Toate 

măsurile pe care le-a iniţiat sau la care a aderat nu au făcut decât să grăbească apariţia conştiinţei naţionale şi a Unirii din 1918. 

 Naşii de botez - părinţii spirituali ai finului 
 

 

Câţi dinte noi nu au acceptat foarte uşor rugămintea de a fi 
naş sau naşă de botez. Dar oare la fel de mulţi au fost şi cei 
care au meditat şi la responsabilităţile pe care o implică 
această datorie pe care o vor purta de acum încolo pe tot 
parcursul vieţii. De multe ori am auzit cu câtă dragoste se 
atârnă oamenii faţă de naşii săi, de parcă s-ar atinge de ceva 
chair sacru în viaţa lor. Naşii la rândul său se mândresc cu 
această misiune pe care au acceptat-o.Dar naşii sunt şi 
persoanele care fac mărturisirea de credinţă în locul şi în 
numele celui ce se botează. Datoria lor este să crească 
finul în spirit creştin. Naşii devin părinţii spirituali ai 
pruncului, nascându-l pentru viaţa cea nouă, în Hristos. 
Dar oare cu adevărat şi corespundem acelor obligaţii pe care 
le lăum asupra noastră. Şi ce ar trebui să facă un naş pentru 
acel, pe care i l-a încredinţat biserica la Sfântul Botez.La 
acest Botez naşul şi-a asumat responsabilitatea pentru 
credinţa finului. Şi şi-a luat o obligaţie nu mai puţin 
importantă decât cea pe care o au părinţii, căci nu e vorba 
doar de viaţa acestui micuţ, dar şi de mântuirea sa.Şi aşa 
cum mama micuţului simte necisitatea îngrijirii 
copilaşului, asemenea şi naşii ar trebui să simtă 
necisitatea ajutorului său pe calea mântuirii şi a căii lui 
către Dumnezeu. Probabil că s-ar putea scrie mult la acest 

subiect, dar haideţi să vedem ce am putea face pentru acei, 
care prin această sfântă taină ne-au devenit acum mai mult 
decât rude, căci adesea legăturile spirituale sunt şi trebuie 
să fie nu mai puţin importante, decât cele de sânge.Cea mai 
importantă, dar şi poate cea mai grea datorie a oricărui 
naş este rugăciunea pentru finul său de botez. Rugăciunea 

zilnică a fiecăruia ar trebui neapărat să includă pomenirea şi 
numelor celor pentru care acum suntem nu mai puţin 
importanţi decât părinţii, de fapt şi suntem tot părinţi – 
părinţi spirituali. Deasemenea şi trecerea numelor finilor în 
pomelnice la Sfânta Liturghie, ca neapărat să se roage şi 
biserica pentru ei.Desigur că cu cât este mai intensă viaţa 
bisericească a naşului, cu atât şi mai mult se va strădui să 
facă şi pentru mântuirea sufletului finului. Şi nu contează dacă 
nu au legătură permanentă între ei, din diverse motive. Acea 
legătură, care s-a format între ei se va păstra şi menţine şi 
la depărtare, datorită aceste sfinte legături formate la 
Botez.O altă responsabilitate pe care o are naşul alături de 
părinţi, este împărtaşania cât mai deasă a micuţului. Este 
mult mai simplu dacă părinţii, sunt şi ei persoane, pentru 
care viaţa Bisericii nu este străină. Dar ce e de făcut atunci 
când părinţii, nu prea îi trec pragul?Cât de greu nu ar fi şi 
imposibil nu ar părea să schimbăm starea lucrurilor, să 
încercă să dicutăm cu părinţii din nou şi din nou, doar 
oricum această nedorinţă de a împărtăşi copilul trebuie să 
aibă şi un motiv, poate lipsa timpului sau ce e mai greu de 
depăşit – lipsa credinţei. Şi nu cred că e cazul să abandonăm, 
dacă e chiar problema în lipsa credinţei. Doar totuşi odată ei 
au primit decizia de a boteza micuţul şi probabil de o mică 
credinţă, dar au dat totuşi dovadă.Iar pentru acei care au 
părinţi care nu sunt oaspeţi rari în casa Domnului, desigur că 
naşului îi este mult mai simplu, dar nicidecum nu ar trebui să 
lase toată responsabilitatea doar pe seama 
părinţilor.Coilaşul creşte şi cu timpul misiunea naşului 
devine şi mai importantă. Mai ales în cazul, când educaţia sa 
creştină nu este cea mai importantă pentru părinţii lui.Doar 
nu mai e suficient ca copilul doar uneori să audă 

pomenirea numelui Domnului, să ştie despre existenţa 
sărbătorilor Paştelui şi Crăciunului. Şi poate rareori să mai 
participe la Sfânta Liturghie cu prilejul împărtaşaniei. 
Una din posibilităţi de contribuire la educaţia sa creştină, ar 
fi să-i cadonăm nu doar jucării şi hăinuţe, dar să facem o 
altă frumosă obişnuinţă – de a-i cadona o mică cărţulie, care 
acum sunt foarte frumos illustrate şi scrise într-un limbaj pe 
înţelesul copilului. Şi mai binevenit ar fi să o facem cu 
prilejul unei sfinte sărbători, spre exemplu pentru ai arăta 
copilului bucuria de la Sărbătoarea Naşterii Domnului să-i 
oferim în dar o carte care ar relata şi despre această 
sărbătoare, iar să zicem în ziua pomenirii sfântului numele 
căruia îl poartă – o iconiţă, reprezentând acest sfânt.Şi nu 
mai puţin important ar fi să vorbim cu copilaşul despre 
Dumnezeu –simplu şi pe înţelesul lui. Să-i relatăm că 
Dumezeu este oriunde , că mereu îl veghează şi susţine. Dar 
să nu uităm că orice relatare să înceapă cu propria 
credinţă în cele expuse ca adevăr.Să începem şi să facem 
această încercare de a-i deschide copilului lumea credinţei şi 
apoi cu ajutorul Domnului nu va dori să o părăsească 
nicicând.Desigur că este mult mai uşor să relatezi cum ar 
trebuie să procedezi, decât să fie posibil mereu şi să o şi faci 
în orice situaţie. Există cazuri când nu se mai păstrează 
legăturile între cei maturi şi intervenţia naşului nu mai e 
posibilă. Sau poate distanţa care vă desparte e prea mare. 
Dar pentru cel care mântuirea sufletlui acestul copilaş nu 
sunt doar cuvinte, mereu există o posibilitate de a contribui. 
Există posibilitea de a ne rugă pentru el.Şi nu este prea 
puţin, după cum cred mulţi dintre noi. Doar prea slabă a 
devenit credinţa noastră în puterea rugăciunii. Atunci când 
avem credinţa în puterea rugăciunii, atunci putem fi şi 
liniştiţi că s-a făcut totul posibuil în cazul dat. Şi va aduce 
neapărat roade acestă rugăciune.Şi de fapt rugăciunea 
pentru aproapele e o manifestare a dragostei. Iar acest 
sentiment e cel mai important să-l simtă finul din partea 
noastră. Doar numai prin propria dragoste îl putem învăţa şi  
pe el acest sentiment.                                     

Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. 
Iar misiunea nostră a tuturor celor cărora le-a încredinţat Biserica acesată datorie e să contribuim ca neapărat să se întâmple acestă întâlnire – întâlnirea cu Dumnezeu. 
Naşului care nu are grijă de fin şi care nu se ocupă de creşterea duhovnicească a acestuia: care nu-i vorbeşte de credinţa ortodoxă,nu-l învaţă rugăciuni, nu-i vorbeşte despre 
Dumnezeu, despre mântuire, despre biserică şi Sfintele Taine, i se va lua demnitatea de „părinte duhovnicesc" şi va fi judecat ca un părinte ce nu şi-a făcut datoria faţă de copiii 
săi. Degeaba a botezat că nu va avea plată ci osândă. 

Pomenirea Sfântului marelui Mucenic Areta şi cu cei care îl însoţeau      Acesta a fost capetenie a cetatii Negran din Etiopia, pe vremea împaratiei lui Iustin, în anii 442. Iar în Etiopia împaratea 

Elezvoi preacredinciosul împarat; si în tara omeritilor împaratea pagânul Dunaan, evreul; aceasta tara a omeritilor în Sf. Scriptura se numeste Sava, iar de greci este numita Arabia fericita. Fiindca 

binecredinciosul Elezvoi biruise pe pagânul Dunaan si pusese pazitori si credinciosi de ai sai, ca sa pazeasca si sa ocârmuiasca cetatile acelea, pentru aceasta Dunaan s-a sculat cu razboi si a omorât pe 

pazitorii dreptmaritorului Elezvoi. Si înca mergând si la cetatea Negran, a înconjurat-o si neputând-o lua cu razboi, a facut juramânt, cum ca nu va supara pe crestinii din ea si asa a intrat în cetate. Apoi 

calcându-si juramântul a omorât pe toti câti i-a aflat în ea, atât barbati cât si femei. Care cu totii au stat barbateste si au marturisit credinta cea în Hristos. Atunci si Sfântul acesta Areta a stat cu barbatie 

si marime de suflet la lupta muceniciei. Cu toate ca era atât de batrân, cât nici nu putea umbla. Dupa ce mai întâi viteazul acesta nevoitor al dreptei credinte, a întarit cu cuvintele sale pe toti împreuna 

cetatenii sai în credinta cea în Hristos, a luat moartea prin sabie si asa s-a mutat catre Domnul. 

                             
 

Timp de o săptămână, Cinstitul Cap 
al Sfântului Apostol Andrei s-a aflat 
în România, la Bucureşti, Sibiu şi 

Alba Iulia 

 
Delegaţia elenă care a adus sfintele moaşte 
în ţara noastră, condusă de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, 
Mitropolit de Patras, s-a reîntors în Grecia 
în cursul serii de luni, informează TRINITAS 
TV. Înainte de plecarea spre aeroport, 
moaştele au fost duse în Reşedinţa 
Patriarhală, de unde au plecat spre 
Aeroportul Henri Coandă, iar de acolo spre 
Grecia. 
Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei s-a 
aflat în România pentru a doua oară. Ultima 
oară, moaştele au fost aduse în România, la 
Iaşi şi Galaţi, în anul 1996. 
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