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Prea Cucernice 
Părinte, 
Iubiţi credincioşi, 
 
La acest praznic 
luminos al Rusa-
liilor, care încunu-
nează cele cincizeci de zile ale 
Învierii, răstimp binecuvântat, 
săptămână a săptămânilor întru bucu-
ria Mirelui, rugăm pe bunul Dum-
nezeu să ne facă parte tuturor de 
„focul Duhului Sfânt – spre înnoire 
întru inimile noastre” (cf. psalmul 
50). Astăzi, Cel despre care spunea 
Ioan că va boteza „cu Duh Sfânt şi 
cu foc” (cf. Lc. 3, 16), Care a făcut 
din Fecioara Maria pe „Cea plină 
de har”, iar pe Apostoli, pescari 
fiind, „preaînţelepţi i-a arătat”, Cel 
ce a întărit pe martiri şi a luminat 
pe Sfinţii Părinţi, Care întemeiază 
preoţia şi sfinţeşte călugăria, trimite 
„focul Duhului Sfânt”, spre a aprin-
de în noi „dragostea, bucuria, pacea, 
îndelungărăbdarea, bunătatea, facerea 
de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea, curăţia” (cf. Gal. 5, 22-23). 
Spre a face viu întru noi Cuvântul 
Său, cel ce rămâne în veac. Să ne 
bucurăm azi de adierea Adevărului 
dumnezeiesc, a Luminii Sale care 
deschide ochii credinţei, spre a-L 
vedea strălucind în inimile noastre. 
 

† Mitropolitul IOSIF 
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Mângâietorul – Duhul Adevărului  
 
Învăţăm din copilărie să ne rugăm, 
să vorbim Duhului Sfânt, spunând: 
“Împărate ceresc Mângâietorule, 
Duhul Adevărului, care pretutindenea 
eşti şi pe toate le împlineşti, Vistier al 
bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă”.  
Îl numim de Duhul Sfânt 
“Mângâietor”  ş i  “Duh a l 
Adevărului” pentru că însuşi 
Mântuitorul Hristos l-a numit aşa:  
“Iar când va veni Mângâietorul, pe 
care Eu vi-l voi trimite de la Tatăl, 
Duhul Adevărului, Cel ce din Tatăl 
purcede, Acela va mărturisi despre 
Mine” (Ioan 15,26). Şi într-adevăr: 
Dumnezeu e cel care dă mângâiere 
adevărată. Ferice de cei care se lasă 
m â n g â i a ţ i  d e  D u m n e z e u ! 
Purcederea este înţeleasă aici ca o 
mişcare prin care Duhul Sfânt 
izvorăşte din Tatăl şi se odihneşte 
în Fiul, într-o permanentă 
comuniune treimică. Sfântul Duh 
este şi “Duhul Adevărului” pentru 
că prin El şi prin lucrarea Sa în 
lume cunoaştem adevărul total 
despre Dumnezeu. Tot din aceste 
cuvinte învăţăm că Dumnezeu este 
adevărată vistierie, adevărata 
comoară, acea a bunătăţilor 
netrecătoare: iubirea, bucuria, 
p a c e a ,  î n d e l u n g a - răb d a r e , 
bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, înfrânarea, 
curăţia: împotriva unora ca acestea 
nu este lege (Gal 5,22-23). Dacă 



avem aceste daruri atunci avem 
într-adevăr şi viaţa în noi.  
De aceea spunem “Dătătorule de 
viaţă”, pentru că Duhul dă viaţă, 
Duhul aduce entuziasm şi bucurie 
netrecătoare.  
Aceasă rugăciune este întru totul 
specială. Nu poate deveni rutină 
pentru că este o rugăciune de 
invocare. 
Mai departe spunem: “Vino şi te 
sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe 
noi de toată întinăciunea şi mântuieşte 
Bunule sufletele noastre.”  
“Vino!” este aici o chemare, 
invocarea directă a Duhului care pe 
toate le cercetează, chiar şi 
adâncurile lui Dumnezeu (1 Cor 
2,10).  
Uneori spunem: “…şi te aşază întru 
noi”, cu alte cuvinte îl rugăm pe 
Duhul să ia loc în casa sufletului 
nostru. La întrebarea: ”Care este 
scopul vieţii creştine?” Sfinţii Părinţi 
răspund la unison: DOBÂNDIREA 
DUHULUI. Şi într-adevăr: Duhul 
Sfânt e cel mai de seamă oaspete în 
casa sufletului nostru. Să-L 
chemăm pentru că avem mereu 
nevoie de El, să ne curăţească de 
toată întinăciunea şi să mântuiască 
sufletele noastre. 
 

Preot Dan Moldovan  
 

*** 
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Lucrarea lui Dumnezeu în lume –  
să nu deznădăjduim 

 
Lucrarea lui Dumnezeu ne priveşte 
pe fiecare dintre noi şi pentru 
fiecare există ceva bun pregătit atât 
aici pe pământ, cât şi în continuare, 
în viaţa veşnică. Exact ce există "în 
plan" pentru fiecare dintre noi nu 
cunoaşte decât Dumnezeu cel în 
Unul în Treime. "Planul" nu trebuie 
confundat cu "soarta",  cu 
"predestinarea". Cred că nu exista 
p r e d e s t i n a r e ,  c ă  s u n t e m 
responsabili pentru fiecare secundă 
a vieţii noastre. Uneori primim 
"semne", "hint"-uri, care ne ajută sa 
ne dăm seama că avem de luat 
decizii. Planul se lasă revelat, 
descoperit. Deşi Dumnezeu 
cunoaşte dinainte tot ceea ce vom 
face, avem libertatea de a alege. 
Este greu cu mintea noastră 
omenească să pătrundem acest 
lucru. "Traseul" vieţii deci nu este 
scris undeva, ci avem în orice 
moment posibilitatea sa îl deviem 
de la traiectoria pe care suntem 
înscrişi azi, sau anul acesta, de 
exemplu. Putem decide să 
renunţăm la un pacat, la un viciu. 
Prin rugăciune, însă, traseul acesta 
este uşurat.  
Zilele vieţii noastre, ca şi firele de 
păr de pe cap, sunt numărate. 
Trebuie sa fim conştienţi că în orice 
moment putem ajunge să dăm 



socoteala atât pentru bilanţul a ceea 
ce am făcut pe  
Pământ, cât şi pentru fiecare faptă în 
parte - mai cu seamă pentru faptele 
bunătăţii trupeşti, faptele bunătătii 
sufleteşti. Acestea reprezintă practic 
scopul "şederii" noastre pe Pământ. 
Să ne gândim în fiecare zi că ne 
aflăm în "perioada de probă" a vieţii 
veşnice. 
Este uşor să facem rău. Este mai 
greu să ne aducem aminte, măcar 
din când în când, să mai facem şi 
câte o faptă bună. Şi adesea suntem 
încercaţi: "lasă, altă dată, e timp". 
Realitatea este că nu este timp. Acest 
"altă dată" de multe ori nu mai 
există. Dar nu ne dăm seama. E mult 
mai dureros să rămânem cu regretul 
faptelor bune nefăcute, atunci când 
avem în faţă o lumânare aprinsă - 
poate a unui părinte, a unui om al 
străzii, al unui prieten sau cunoscut. 
Unul dintre cele mai importante 
lucruri este să nu deznădăjduim. 
Atunci cand omul trece prin 
încercări grele, trebuie să se roage 
stăruitor, şi Dumnezeu îl va ajuta. 
Poate nu întotdeauna rezolvarea 
coincide cu soluţia pe care noi o 
întrezărim pentru o problemă. Poate 
chiar problema pusă de noi a fost 
pusă în mod greşit. Poate am ignorat 
problemele adevărate şi încercăm să 
rezolvăm probleme la care soluţia 
nu ne-ar ajuta sau ar fi nefavorabilă. 
Dumnezeu ştie însă în mod exact 
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ceea ce ne trebuie, şi mai ales ceea 
ce ne va ajuta să ne împlinim 
spiritual. Dumnezeu are grija de 
noi şi atunci când ne este mai greu 
ne poartă "pe braţe" spre următorul 
liman. Trebuie să fim conştienţi că 
se întâmplă acest lucru, că acest 
ajutor există, şi că nu avem voie să 
cădem în păcatul deznădejdei. 
Desigur, noi trebuie să ne facem 
partea din muncă şi să căutăm 
toate mijloacele spre împlinirea a 
ceea ce dorim. Nu putem fi precum 
omul care se ruga să câştige la Loto 
şi nu cumpăra niciodată bilete. 
Trebuie să îndrăznim, să sperăm, 
să îndrăznim să cerem şi să ştim ce 
vom face cu ce vom obţine, cum 
putem să ajutăm şi pe alţii la 
rândul nostru. Nu putem să 
spunem "nu caut un job pentru că 
oricum nimeni nu mă va angaja cu 
studiile pe care le am" - de 
exemplu. Sau "Nu mai încerc lucrul 
X pentru că – oricum - nu se 
întâmplă nimic". La momentul 
potrivit va apărea şi ajutorul "de 
sus". Am subliniat acest lucru, 
deoarece "Dumnezeu îţi dă, dar nu 
îţi şi pune în traista". Noi trebuie să 
avem discernământ şi să cerem 
prin rugăciune. 
 

Mihai Săndoiu 
 

*** 
 



Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
 
Toate Sfintele Taine ale Bisericii 
noastre Ortodoxe sunt de un 
inestimabil        folos creştinului aici 
pe Pământ. Dar în chip deosebit, 
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie, cu 
slujbele sale premergătoare, are o 
însemnătate pe cât de tainică, pe atât 
de copleşitoare. Liturghia este cea 
mai desăvârşită şi mai puternică 
rugăciune de cerere şi de mulţumire, 
aşa încât, pe drept cuvânt se spune, 
că însuşi Îngerii şi Sfinţii jinduiesc 
fericirea celor care se împărtăşesc la 
aceas tă  s lu jbă  cu  adevă rat 
dumnezeiască. 
Liturghia este sublimul mijloc de 
împăcare cu Dumnezeu, şi nu numai 
atât, ci şi de sfinţire. Este cel mai 
înălţător Imn de Slavă şi de Laudă pe 
care îl putem aduce lui Dumnezeu 
pentru perfecţiunea, puterea şi 
maiestatea Sa. Această slujbă ne-a 
lăsat-o mângâiere Însuşi Domnul 
nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel 
Mare, la Cina cea de Taină, când a 
spus Apostolilor Săi: „Aceasta s-o 
faceţi întru pomenirea mea ”. Iar cel 

dintâi care a scris 
prima carte a Sfintei 
Slujbe Liturgice  a 
fost Sf. Apostol Iacob. 
Biserica este locul 
unde se întâlneşte 
Cerul cu Pământul. 
Ea este menită să ne 
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apropie de Împărăţia Cerului, să 
facă vie Biblia, să întrezărim pe 
Dumnezeu, să intuim prezenţa Lui. 
În fiecare duminică, dar şi zi de 
sărbătoare dumnezeiască, toaca şi 
clopotele ne cheamă la Sf. 
Liturghie. 
Altarul oricărei Sfinte Biserici este 
locul jertfei, simbolizând Golgota. 
În mijlocul său se află Sfânta Masă, 
care printr-un transfer mistic 
închipuie chiar pe Însuşi Domnul 
nostru Iisus Hristos. La hirotonirea 
unui preot, în momentul punerii 
mâinilor Arhiereului, candidatul 
îngenunchiat ţine fruntea sprijinită 
de Sfânta Masă, închipuind astfel, 
fruntea Sf. Ioan Apostolul culcată 
pe sânul Domnului. De aceea e 
bine să se ştie că înafară de 
slujitorii sfinţiţi, nimeni să nu se 
atingă de Sfânta Masă, cum nici în 
Sf. Altar nu se va intra fără învoirea 
Preotului. Dacă Preotul dă 
binecuvântare pentru intrarea în 
Altar, acest fapt să se împlinească 
cu multă frică, ca şi cum persoana s
-ar  vedea dintr-o dată înaintea 
tronului lui Dumnezeu.  
Iar acum să ne întoarcem din nou 
la Sf. Slujbă a Liturghiei cu Slujbele 
sale premergătoare, adică la Slujba 
Vecerniei şi a Utreniei. 
Termenul de Vecernie este de 
origine slavonă şi înseamnă slujbă 
de seară. Slujba Vecerniei aminteşte  
perioada Vechiului Testament, de 



la creearea lumii la venirea pe 
pământ a Fiului lui Dumnezeu, 
perioada de pregătire a mântuirii 
neamului omenesc. Tot Vecernia 
aminteşte şi de ridicarea de pe 
C r u c e  ş i  î n m o r m â n t a r e a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
care după cum ştim, a avut loc spre 
seară. 
Vecernia începe cu Uşile Împărăteşti 
î n c h i s e ,  î n c h i p u i n d  a s t f e l 
cunoaşterea nedesluşită pe care o 
avea lumea atunci despre 
Dumnezeu. Preotul, dinlăuntrul 
altarului închipuie primul om în 
grădina Raiului, pe când Strana 
citeşte Psalmul 103, care aminteşte 
despre frumoasa şi înţeleapta 
creaţie a lui Dumnezeu. 
Ieşirea Preotului din Altar şi 
rămânerea lui în faţa Uşilor 
Împărăteşti închise, unde citeşte 
tainic Rugăciunile Luminilor şi 
spune Ectenia Mare, închipuieşte 
alungarea din Rai a primilor 
oameni după căderea lor în păcat, 
implorând mila dumnezeiască în 
faţa porţilor zăvorâte ale Raiului. 
Psalmul 140 „Doamne strigat-am 
către Tine” este Psalmul propriu şi 
caracteristic Vecerniei, exprimând 
î n  a c c e n t e  d u i o a s e  ş i 
impresionante, starea de rătăcire şi 
de deznădejde a omului despărţit 
de Dumnezeu, izvorul şi dreptarul 
vieţii sale spirituale.  
Deschiderea Usilor Împărăteşti 
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înainte de Vohod (ieşirea cu 
c ă d e l n i ţ a ) s i m b o l i z e a z ă 
redeschiderea Raiului pentru om 
prin venirea lui Adam cel Nou, iar 
lumânarea purtată  înaintea 
Preotului aminteşte cuvintele 
Domnului: „ Eu sunt Lumina 
lumii”.                                                                
Imnul „Lumină lină” vrea să 
spună, că în haosul şi în întunericul 
în care se zbătea omenirea din 
perioada legii vechi, aşteptarea şi 
venirea Mântuitorului era ca 
Luceafărul de seară, ca o stea 
călăuzitoare dătătoare  de 
încredere şi de nădejde.                                  
Rugăciunea dreptului Simeon 
„Acum liberează pe robul Tău 
Stăpâne”, încheie perioada 
Vechiului Testament, venind 
Mântuitorul şi împăcându-ne cu 
Dumnezeu, ţelul mântuirii fiind 
atins, Uşile Raiului s-au deschis.                   
Aceste cuvinte ne mai amintesc şi 
de sfârşitul vieţii noastre, când va 
trebui ca şi noi să spunem cu 
conştiinţa curată şi liniştită, ca 
dreptul Simeon: “Acum liberează pe 
robul Tău Stăpâne ”. 
A doua slujbă premergătoare Sf. 
Liturghii este Utrenia. Cuvântul 
Utrenie vine tot din slavonă şi 
înseamna slujbă de dimineaţă. 
Utrenia închipuie în general zorile 
creştinismului, ivirea luminii lui 
Iisus Hristos care a urmat după 
noaptea întunericului şi a 



necunoştinţei. Această Slujbă aduce 
în lumină faptul Întrupării şi Învierii, 
când zicem noi: „Dumnezeu este 
Domnul şi s-a arătat nouă ”. În 
timpul acestei slujbe se săvârşeşte 
Proscomidia sau Rânduiala pregătirii 
Darurilor de Pâine şi de Vin, care 
alcătuiesc materia jertfei  Sf. 
Împărtăşanii sau a Euharistiei.  
Liturghia ne uneşte în Biserică 
făcându-ne părtaşi Împărăţiei lui 
Dumnezeu.  Sfânta Liturghie 
descoperă adunarea credincioşilor ca 
Biserică şi împreună slujitori ai lui 
Dumnezeu. Ca urmare întreaga 
comunitate (cu exceptia celor care au 
motive binecuvântate pentru a lipsi) 
trebuie „să se adune în Biserică” 
participând (şi nu asistând) în fiecare 
duminică şi în sărbători la întreaga 
Liturghie, încă de la începutul 
acesteia.                             
M-am alăturat comunităţii noastre de 
la Lucerna în primăvara anului 2009, 
care s-a dovedit a fi o primăvară şi în 
viaţa mea.  
Cu voia lui Dumnezeu şi cu ajutorul 
Lui particip regulat la Sf.Liturghie şi 
mă bucur că numărul  credincioşilor 
care îl caută şi îl găsesc pe 
Dumnezeu în comunitatea noastră 
creşte constant. Faptul acesta îmi dă 
îndrăzneala să gândesc mult mai 
departe, respectiv la un loc de 
rugăciune în care să putem săvârşi 
împreună toate slujbele bisericeşti 
necondiţionat. Sper şi îmi doresc, cu 
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ajutorul lui Dumnezeu, să se 
împlinească acest vis.        
 

Alina Ionaş        
 

       Nădejdea 
 
Nădejde, preaplăcut nume, plin de 
bucurie şi de toate bunătăţile! Cu 
adevărat, cât de minunată este 
puterea ta! Negrăita este lucrarea ta 
făcătoare de minuni! Cu adevărat 
eşti frumoasă ca o fiică a cerului! 
Cine poate povesti binefacerile 
tale?  Puterea ta este sprijin 
sufletelor întristate. Lucrarea ta 
aduce stăpânirea împărăţiei celor 
bune. Eşti darul dat nouă de 
Dumnezeu pe care nimeni nu ni-l 
poate lua, fiindcă tu ai fost 
plăsmuita dimpreună cu sufletul 
omului ca să-l întăreşti în toate 
încercările vieţii şi să-l arăţi 
deasupra împrejurărilor luptător 
nebiruit. Tu i-ai fost dăruită omului 
ca răsplată pentru biruinţă şi spre a
-i împodobi creştetul cu cununi 
neveştejite. Tu i-ai fost din naştere 
dăruită omului, ca să-l duci la 
desăvârşire, să-l înalţi spre 
Dumnezeu şi să-l scoţi din 
prăpastia în care s-ar fi adâncit 
dacă nu ai fi fost tu. I-ai fost 
dăruită să-i fi călăuză şi să-l 



i n d r e p ţ i  p e  d r u m u r i l e 
neprimejdioase, să-l cârmuieşti pe 
marea vieţii bătută de valuri de 
multe ori acoperită de neguri şi 
întuneric, tulburată de tot felul de 
vânturi, ce stă gata să-i scufunde 
corabia călătoare şi purtată de 
valuri. 
Ce este oare, mai frumos decât 
nădejdea? Ce decât ea este mai 
strălucitor, mai sfânt, mai scump, 
mai măret şi mai bun? Cu adevărat 
nimic! 
Nădejdea întăreşte şi îmbărbăteaza 
inimile temătoare şi le arată tari, 
neânfricoşate şi viteze, ca să poată 
birui necazurile si nenorocirile. 
Nădejdea in Domnul alungă 
deznădejdea întunecată , plină de 
s p a i m e ,  c h e m â n d  m i l a 
dumnezeiască  şi mântuirea. 
Nădejdea în Domnul îi izbăveşte pe 
cei căzuţi. Nădejdea răsare 
întocmai ca zorile trandafirii pe 
cerul sufletului, luminând zilele 
întunecate de negură ale sufletului 
întristat şi ale inimii deznădăjduite. 
Ea şterge lacrimile ce întunecă ochii 
celor nefericiţi. 
Cu adevărat nădejdea e un mare 
dar dumnezeiesc! Ea le întăreşte pe 
toate, le face să fie frumoase, le 
desăvârşeşte, le ocroteşte de 
primejdii şi le face să propăşească. 
Cel ce nădăjduieşte la Domnul 
străbate liniştit şi fără griji drumul 
vieţii. Lucrează fără încetare binele 
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şi cele ce sunt 
b i n e p l ă c u t e  ş i 
desăvârş i te ,  iar 
D u m n e z e u  î i 
b i n e c u v â n t e a z ă 
lucrările. 
Cel ce nădăjduieşte 
la Domnul, plin de credinşă şi de 
iubire pentru Dumnezeu, se 
încrede în buna Lui judecată şi se 
înfăţişează cu îndrăznire de fiu 
dinaintea tatălui ceresc, Îl cheamă 
şi-l roagă ca Împărăţia cerului să 
vie şi pe pământ şi voia Lui să  se 
facă precum în cer, aşa şi pe 
pământ. 
Cel ce nădăjduieşte la Domnul, 
dăruit cu totul Lui, îşi înalţă inima 
spre Însuşi bunul şi veşnicul 
Dumnezeu, de la Care cere binele 
desăvarşit şi viaşa veşnică în 
Împărăţia cerurilor, iar Dumnezeu 
îi ascultă cererea. 
Fericit este omul ce nădăjduieşte la 
Domnul! 
 

Din cuvintele sfântului Nectarie din 
Eghina, adaptare Ileana Soneriu 

 
Viaţa ca relaţionare perpetuă 

 
Viaţa noastră este formată din 
relaţiile noastre, este suma relaţiilor 
nostre. Relaţia cu noi înşine, cu 



familia noastră (părinţi, copii, soţi, 
parteneri, fraţi, surori, bunici şamd), 
colegi, profesori, vecini, mediul 
înconjurator, natura, societatea, 
legea, banii şi nu în ultimul rând 
relaţia noastră cu Dumnezeu. 
Suntem permanent în relaţie cu tot 
ceea ce este în jurul nostru dar cu 
toate acestea uneori nu avem nici un 
fel de educaţie emoţională. 
O viaţă frumoasă, împlinită, în 
bunăstare şi linişte sufletească 
presupune existenţa unor relaţii 
sănătoase, frumoase si de bună 
calitate. Relaţiile se nasc din dorinţa 
de a crea legături, conexiuni, 
apropieri, alăturări, potriviri. Totul în 
viaţă este despre crearea de legături, 
este ca şi cum construim  poduri care 
ne unesc unii cu alţii. 
Ca să construim un pod trainic între 
persoane e nevoie de patru piloni 
puternici, patru din valorile 
fundamentale ale umanităţ ii : 
încrederea, respectul, sinceritatea şi 
egalitatea. Dacă acesti piloni sunt 
puternici şi susţin podul nostru, pe el 
va incepe să circule dragostea care va 
înfrumuseţa relaţia şi în acest fel 
viaţa noastră. Cu cât podul nostru 
este mai puternic cu atât va putea 
susţine mai multă dragoste, şi în cele 
din urmă Dragostea absolută, iubirea 
divină, care ne face să ne simţim 
uniţi şi întregiţi. 
Pentru ca dragostea să se nască şi să 
creasă într-o relaţie este nevoie de 
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ÎNCREDERE. Atunci când simţim 
încredere ne simţim apropiaţi de 
cealaltă persoană. Când avem 
încredere ne putem exprima 
nevoile şi sentimentele fără frica că 
vom fi judecaţi, analizaţi, criticaţi şi 
că ne vom simţi răniţi. 
Pentru ca dragostea să sporească 
într-o relaţie este nevoie de 
ONESTITATE, SINCERITATE. 
Este important în orice relaţie să 
fim „noi înşine”, aşa cum suntem 
cu adevarat, nu „cum credem că ar 
trebui să fim”. Dacă încercăm să 
fim aşa cum credem că ceilalţi 
aşteaptă să fim, ne bazăm relaţia pe 
un neadevăr, pe o minciună. 
Încercând să părem altfel decât 
suntem cu adevarat ne minţim pe 
noi şi totodată pe ceilalţi şi în cele 
din urma trăim o iluzie care  va 
duce la suferinţă. 
Dragostea nu poate exista fără 
RESPECT, respectul este inerent 
oricărei relaţii bune. Cealaltă 
persoană este la fel ca noi o fiinţă 
umană,  cu nevoile sale, cu valorile 
sale care se cuvin respectate. Nu 
este „un obiect” care ne aparţine, 
pe care îl stăpânim sau de care ne 
folosim. Lipsa de respect produce 
automat o reacţie de apărare în 
celălalt facându-l să se îndepărteze 
de noi şi astfel legătura este slăbită 
si relaţia suferă. 
Al patrulea pilon al relaţiilor bune 
este EGALITATEA. Nu este unul 



mai important decât celălalt, nu 
este unul mai deştept, mai bun, mai 
nobil decât celălalt, regulile nu sunt 
valabile doar pentru unii şi nu se 
aplică la fel pentru toţi. 
Avem aceleaşi drepturi în relaţia 
noastră pentru că relaţia noastră 
pleacă din dorinţa comună de a 
construi o unire, o aliere şi nu un 
câmp de luptă pe care se dau 
bătălii, în care unul este învingător 
şi celălalt învins, supus, obligat să 
facă cum vrem noi pentru că „avem 
dreptate”, pentru că aşa sunt 
regulile. 
Multe relaţii sunt distruse din 
nevoia de „a avea dreptate”. 
Suntem „programaţi” în familie, 
şcoală, societate, religie, politică cu 
un set de reguli, de convingeri 
( „aşa se face”, „aşa e bine”, „aşa 
trebuie facut dacă vrei să fie bine”).  
Dacă încercăm să impunem 
regulile noastre celorlalţi, convinşi 
fiind că facem bine, dovedind că 
dreptatea este de partea noastră, că 
regula noastră este mai bună şi 
singura valabilă, atunci relaţia va 
suferi. Distrugem relaţia de dragul 
regulilor, a convingerilor noastre. 
Apoi suferim pentru că ne simţim 
singuri, deconectaţi, neînţeleşi. Şi 
nu ne dăm seama că suntem 
victimele propriilor convingeri, că 
ne creăm singuri suferinţa. 
Repetăm aceleaşi greşeli de-a 
lungul vieţii din nou şi din nou, în 

 10 F l a c ă r a   c r ed i n ț e i   ‐   N r . 8   ‐   I u n i e   2011  

mod automat.  
Uităm că ţelul nostru comun este 
să ne facem viaţa frumoasă şi să 
simţim bucuria de a trăi, să ne 
simţim bine împreună, nu să avem 
dreptate. Alegem să fim fericiţi sau 
să avem dreptate? Sau poate ar fi 
mai înţelept să ne retragem o clipă, 
să ne dăm deoparte şi să ne 
încredem cu adevărat şi sincer în 
dreptatea lui Dumnezeu, în 
dreptatea divină. Şi să spunem: „…
facă-se voia Ta”. 
Cea mai importantă  între relaţiile 
noastre este cea cu noi înşine, ea se 
oglindeşte în toate celelalte relaţii 
ale noastre. Tot ce se întâmplă în 
relaţiile noastre este despre noi. 
Dacă convingerile noastre sunt 
aliniate cu valorile sufletului 
nostru, cu ceea ce este important 
pentru noi, cu ceea ce simţim şi 
vrem cu adevărat, atunci viaţa 
noas t ră  e s te  împl in i tă  ş i 
binecuvântată cu dragoste.  
Dar dacă convingerile noastre sunt 
în contradicţie cu valorile sufletului 
nostru şi încercăm să dezvoltăm 
„false virtuţi”, atunci vom crea 
s u f e r i n ţ ă ,  s u b  f o r m a  d e  
resentimente, furie, mînie, tristeţe, 
dezamăgire. 
De aceea făurirea relaţiilor 
frumoase implică cunoaşterea şi 
respectarea nevoilor sufleteşti 
personale, cunoaşterea de sine. 
Cunoaşterea de sine devine 



posibilă doar prin intermediul 
relaţiilor noastre, ne putem cunoaşte 
pe noi înşine doar privindu-ne în 
oglinda relaţiilor personale. Viaţa 
noastră nu este „ceva ce ne-a fost 
dat” ci este ceea ce noi înşine creăm 
în fiecare moment, prin calitatea 
relaţiilor noastre. Noi nu suntem 
victime ale vieţii ci suntem total 
responsabili pentru modul cum ne 
trăim viaţa. 

Simona Sekler 

 
„Binecuvântat eşti, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepţi 
pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor 
Duhul Sfânt; şi printr-înşii lumea ai 
vânat, Iubitorule-de-oameni, slavă Ţie!”  

Troparul Rusaliilor 

 *** 

Ştiaţi că … 
… primul mesaj scris al omenirii 

datează din jurul anului 5200 î.d.Hr.? 
 
În aul 2003 s-a dovedit de către 2 
cercetători americani, prin metoda 
datării cu carbon, că primul mesaj 
scris al omenirii a fost redactat de 
către locuitorii din Balcani. În 1961 
au fost descoperite 3 tăbliţe de lut la 
Tărtăria (jud.Cluj) de către Nicolae 
Vlasa. Ele vin să demonstreze că 
primul mesaj din istoria omenirii are 
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o legătura cu vechii locuitori din 
Transilvania. 
Aceasta e o scriere mai veche cu 

2000 de ani decât cele descoperite 
în America şi Egipt.  
Simboluri de pe aceste tăbliţe s-au 
mai descoperit în locuri de cult şi 
morminte.  
Ele au fost utilizate în vechea Dacie 

şi se regăsesc încă în arta populară 
românească de azi.  

Detalii pe www.dacia.org 
a consemnat  

Sanda Sfintesco 
*** 



Parohia Naşterea Maicii Domnului - Pr. Dan Moldovan - 078 631 57 23 - 
biserica.luzern@gmail.com;  www.biserica-luzern.ch 

Evenimente în parohie: 
 
 29 Mai 2011: Taina Sf. Botez pentru Christian din Küssnacht, 

având ca naşi pe fam. Ciocan Dan şi Livia. 
 18 Iunie 2011: Taina Sf. Cununii pentru tinerii Alexandru şi 

Paula, la biserica din Fluehli-LU, având ca naşi pe Alina şi 
Radu Stoica 

 18 Iunie 2011: Taina Sf. Botez pentru Alexander Nicolas, 
având ca naşă pe d-na Alina Bossert 

 2 Iulie 2011: Taina Sf. Cununii pentru tinerii Christian şi Mo-
na, la capela Bruder Klaus din Lucerna. 

 
 
 

Dorim să mulţumim pe această cale tuturor celor care sprijină 
Biserica şi în mod special parohia noastră. Ajutorul benevol şi 

susţinerea dumneavoastră voluntară sunt o contribuţie enormă 
pentru întărirea vieţii comunitare la Lucerna precum şi pentru 

continuitatea rugăciunilor comunitare care se săvârşesc. Nu 
numai noi profităm de aceasta, ci şi generaţiile care ne vor urma 
nouă. E păcat să-i privăm pe copiii noştri de un drept elementar: 
acela de a cunoaşte credinţa şi spiritualitatea propriului neam. 

Să binecuvinteze Dumnezeu toată jertfa făcută cu dragoste! 
 

******* 
În încheiere doresc să mulţumesc din nou şi totodată să îi felicit 
pe autorii articolelor din revista parohială. Pe site-ul parohiei se 

găsesc toate apariţiile la adresa: www.biserica-luzern.ch  
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