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B
iserica Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel, a[ezat\ pe una dintre cele mai `nalte coline ale Ia[ului, `n partea de nord-est,
a fost construit\ `ntre anii 1803-1830, dup\ cum afl\m din pomelnicul parohiei. Ctitorii ei sunt Mihail Sturdza,

Cantacuzino-Pa[canu, Constantin Ipsilante, Alexandru Moruzi, cu familiile lor [i, nu `n ultimul r=nd, Mitropolitul
Veniamin Costache. Biserica a fost `nzestrat\ cu odoare de c\tre familia Cantacuzino-Pa[canu, odoare ce se p\streaz\ [i
ast\zi, printre care amintim: Evanghelia din 1848, un potir, un disc [i o stelu]\ din argint.

Biserica a fost zidit\ la `nceput pentru a fi capel\ pentru prohodirea mor]ilor din bolni]ele Epitropiei Spitalului Sf=ntul
Spiridon, epitropie care `ntre anii 1924-1925 va renova biserica. ~n 1950 i se adaug\ un mic pridvor la intrare care, `n 1978, a
fost mult l\rgit ad\ug=ndu-i-se at=t clopotni]a c=t [i sc\rile de la intrare. ~ncep=nd cu anul 1958 devine parohie independent\
cu 280 de familii,  `n prezent av=nd acela[i statut, iar din 1990 deservind [i cimitirul din apropiere ce-i poart\ numele.

Din anul 1993, cu binecuv=ntarea ~nalt Prea Sfin]itului Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a fost numit la
aceast\ parohie P.C. Pr. Vilie Doro[inc\unde, at=t biserica c=t [i casa parohial\ se g\seau `ntr-o stare avansat\ de
degradare. ~ntruc=t parohia era a[ezat\ la marginea ora[ului [i are un num\r redus de credincio[i (680 familii), lucr\rile ce
se impuneau a fi executate la aceast\ parohie dep\[eau posibilit\]ile financiare ale credincio[ilor, fapt pentru care preotul
paroh a trebuit s\ apeleze la diver[i sponsori.

A[adar s-a trecut la refacerea [i amenajarea `n totalitate a casei parohiale pentru ca preotul paroh s\ fie aproape de
biseric\ pentru a putea r\spunde cu promptitudine solicit\rilor credincio[ilor.

~n anul 1995 s-a construit o capel\ destinat\ slujbelor de `nmorm=ntare pentru cimitirul din imediata vecin\tate a
bisericii, capel\ ce a fost sfin]it\ de ~nalt Prea Sfin]itul Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `n anul 2003, luna mai,
ziua a 4-a, primind hramul ~nvierea Domnului.

~n anul 2000 s-au executat lucr\ri de consolidare [i repara]ii capitale a exteriorului bisericii mari cu hramul Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel.

~n anul 2001 au fost `nlocuite sobele din biseric\ cu `nc\lzire central\ proprie pentru fiecare biseric\.
~n anul 2003, imediat dup\ sfin]irea Capelei ~nvierea Domnului, s-a decapat interiorul bisericii [i s-a preg\tit pentru

pictura `n tehnica fresco, pictur\ ce a fost realizat\ de pictorul Gherghe Dr\goi[i finalizat\ `n anul 2006 .
Dup\ terminarea picturii, `n interiorul bisericii, s-au `nlocuit lespezile vechi de piatr\ cu marmur\, realiz=ndu-se [i o

nou\ Sf=nt\ Mas\tot din marmur\.
~n anul 2007 biserica a fost `nzestrat\ cu o frumoas\ catapeteasm\ sculptat\ [i mobilier bisericesc (iconostase, tronul

arhieresc, str\ni - realizate de sculptorul Gheorghe Ursu, iar icoanele din catapeteasm\ au fost executate de Daniela
Constantinescu), precum [i cu alte obiecte necesare desf\[ur\rii cultului liturgic.

Tot `n anul 2007 au fost executate lucr\ri de re`mprosp\tare a tencuielilor exterioare la ambele biserici, placarea sc\rilor
cu gresie special\ de exterior, precum [i pavarea aleei principale de la strad\ spre biseric\ [i a spa]iului din fa]a celor dou\
biserici `n suprafa]\ de aproximativ 220 m2.

~n acela[i an, 2007, s-a amenajat spa]iul necesar realiz\rii icoanei hramului `n suprafa]\ de 4,5m2, executat\ din mozaic aurit.
S-au mai executat [i lucr\ri de `mprejmuire a casei parohiale, a bisericii [i a dependin]elor, precum [i amenajarea

acestora cu o livad\ de pomi fructiferi [i spa]ii florale.
Nu lipsit de importan]\ este faptul c\ parohia s-a ocupat `ndeaproape [i de latura social-filantropic\ [i cultural\,

mobiliz=nd tinerii din parohie, elevii seminari[ti [i studen]ii teologi (`n num\r de 10) alc\tuind din anul 2000 [i o revist\
parohial\, intitulat\ Spiritualitate [i comuniune, revisat\ ce este `nscris\ `n Centrul Na]ional ISSN, fiind introdus\ `n baza
de date a Bibliotecii Na]ionale, `n bibliografia na]ional\ de publica]ii seriale.

Din punct de vedere pastoral de la o prezen]\ de 17-20 de persoane la Sf=nta Liturghie
`n anul 1993, `n momentul de fa]\, num\rul credincio[ilor face ca biserica s\ fie plin\.

Parte din cele realizate s-au f\cut [i cu aportul P.C. Pr. Constantin Ciobanu, ca preot
`mbisericit la aceast\ parohie timp de 6 ani, iar din februarie 2007, cu binecuv=ntarea
~nalt Prea Sfin]itului Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, ca preot II cu atribu]ii
specifice pentru Cimitirul Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel- Moara de V=nt.

La acest sf=nt loca[ au slujit [i vrednicii de pomenirePr. Dumitru Brânzei(c.1957-1983) [i
Pr. Alexandru Porubin(1983-1993).

Preo]i slujitori:
Pr. Paroh Vilie DORO{INC|

0232/272 169
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Pr. Constantin Ciobanu
0722 250 163

Icoane minunate ale lui Dumnezeu… copiii

{tefana Afilipoaie - elev\

D
in toate timpurile [i din toate locurile, chipul pl\p=nd [i nevinovat al unui copil aduce lumin\ [i c\ldur\.
De aceea, Sf=nta Scriptur\, prin cuv=ntul lui Hristos M=ntuitorul, a[az\ copilul ca model spre care

omenirea este chemat\ s\ tind\ (Matei 19, 13-15). Rostul vie]ii nu este acela, sau nu `ntru totul acela, al bun\st\rii
materiale, al fericirii de o clip\. Via]a omului [i a popoarelor se impline[te `ndeosebi `n pacea sufleteasc\, `n
mul]umirea inimii, `n aten]ia acordat\ semenului [i lui Dumnezeu; `n acest sens, copilul prin delicate]ea-i
caracteristic\ cheam\ la luare-aminte [i la urmare”. (Din cuvantul Prea Fericitului Parinte Teoctist, “Tinerii –
tinere]ea bisericii”, 2003)

Cuvinte, vorbe care sublinieaz\ foarte bine ideea pe care to]i ar trebui s\ o accept\m [i s\ o `n]elegem. Chipul
unui copil arat\ realitatea [i fragilitatea lumii de ast\zi, nu numai din punct de vedere al Bisericii ci [i al mediului
care ne `nconjoar\: `mprejur\ri, `nt=mpl\ri, fapte, prieteni, o singur\ realitate.

Puritate [i adev\r, sinceritate [i credin]\ `n sine `nsu[i cu ajutorul lui Dumnezeu… Un copil prive[te ceea ce noi
numim via]a cu al]i ochi: cu ochi de `ngera[ l\sat s\ vegheze asupra adul]ilor, `ngera[ care `[i va alege propria lui
cale `n via]\: cu sau far\ credin]\.

Orice chip inocent lumineaz\ prin adevar [i sinceritate locurile prin care merge.. prin credin]\ [i fragilitate
umple casa, [coala, gr\dini]a, locul de joac\ [i chiar biserica, de via]\ [i iubire pentru cei din jur.

Fiecare rug\ciune pe care el o spune seara este cu totul
special\ deoarece o spune din toata inima sa.

Un copil `n jurul t\u atunci c=nd treci prin greut\]i te
poate ajuta [i `]i poate oferi un z=mbet… el este pur, este
bucuria pe care Dumnezeu o d\.

~n prezent copilul cre[te iubind ceea ce `nva]\ c\
trebuie s\ iubeasc\, admir\ ceea ce `nva]\ c\ trebuie s\
admire [i crede ceea ce `nva]\ c\ trebuie s\ cread\.

Astfel p\rin]ii, familia sunt cei care `ndrum\ copilul…
iar copilul d\ mai departe ceea ce a `nv\]at: s\ iubeasc\ pe
cei din jur, s\ cread\ `n Dumnezeu, s\ admire ce merit\,
s\ munceasc\ [i s\ lupte pentru ceea ce dore[te.

El devine mai puternic cu c=t se aproprie mai mult de
Dumnezeu [i a[a descoper\ adev\rata iubire, iubirea de
oameni [i  `n]elege c\ el este iubit.

Nu po]i cere mult de la el deoarece nu `ntelege ce
trebuie s\ fac\. Prin inocen]a lui face fericit\ lumea care `l `nconjoar\ [i `i `ndeamn\ pe cei apropia]i s\ iubeasc\
a[a cum poate c=teodat\ uit\, s\ cread\ tot timpul [i s\ se simt\ iubi]i a[a cum uneori nu mai `[i amintesc c\ sunt.

Nu `ndep\rta din calea ta un copil deoarece el este chipul fericirii l\sate, nu zdruncina puritatea [i sinceritatea,
ascult\ glasul credin]ei [i iubirii lui Dumnezeu!

“Dup\ cum pictorii lucreaz\ cu mult\ grij\ [i exactitate tablourile, iar sculptorii statuile, tot astfel [i fiecare tat\
[i mam\ trebuie s\-si dea silin]a pentru des\v=r[irea acestor tablouri, acestor icoane minunate ale lui Dumnezeu…
`ndep\rta]i ce este de prisos, ad\ugati ce trebuie [i uita]i-v\ cu grij\ la ele `n fiecare zi: care este darul natural al
copiilor, spre a-l dezvolta, care este defectul, spre a-l `ndrepta. Dar mai ales, `nv\]a]i-i s\ fie cump\ta]i, s\
privegheze, s\ se roage cu staruin]\ [i s\-[i fac\ semnul Crucii c=nd spun sau fac ceva.” (Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur)
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Mul]umim celor care
au contribuit [i vor contribui,
prin ajutorul lor, la realizarea

programelor ini]iate `n
parohia noastr\, pentru binele
comunit\]ii [i slava Bisericii

noastre str\mo[e[ti. 

Slujb\ de pomenire pentru Prea Fericitul P\rinte Patriarh Teoctist
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Familia cre[tin\
– responsabilitatea p\rin]ilor fa]\ de copii

Carcea Andrei-Nicu[or - student

S
fântul Ioan Gur\ de Aur (†407), a tr\it cu multe
secole în urm\, anul acesta împlinindu-se 1600

de ani de la trecerea sa `n rândul celor drep]i, având o
activitate religioas\ deosebit\, lucru pentru care a [i
fost numit cel mai mare orator (predicator) cre[tin. Din
gura sa curgeau cuvinte mai dulci decât mierea care
fermecau mintea [i înduio[au inimile celor aduna]i
împrejurul s\u pentru a-l asculta. Pastora]ia a jucat un
rol central `n via]a Sfântului Ioan Hrisostom, lucru ce
l-a determinat s\ accentueze latura practic\ a acesteia,
fapt ilustrat foarte bine de via]a sa îns\[i. Scrierile sale
pastorale constituie ast\zi un tezaur inestimabil pentru
preo]ii Bisericii [i pentru cre[tinii de r=nd, c\ci odat\
puse în practic\ preceptele cre[tine promovate de el
acestea nu vor întârzia s\-[i arate roadele.

În cele ce urmeaz\ vom prezenta câteva aspecte
deosebit de importante subliniate de Sfantul Ioan în
ceea ce prive[te modul în care p\rin]ii de ast\zi, [i de
mâine ar trebui s\-[i creasc\ odraslele pentru a
împiedica o deraiere a acestora de la via]a cea curat\ în
Hristos, pentru a-i face s\ aleag\ de bun\voie calea cea
strâmt\ care duce `n Împ\r\]ia lui Dumnezeu, [i nu pe
cea larg\ [i lesnicioas\ care duce la iad.

Dumnezeu a l\sat ca iubirea p\rin]ilor pentru copii s\
fie o necesitate natural\, o lege a firii dar, pe de alt\
parte, s\ [i depind\ de purtarea copiilor. P\rin]ii î[i iart\
copiii când gre[esc, pentru c\ natura îns\[i îi îndeamn\
s-o fac\. Chiar [i atunci când copiii devin de
nerecunoscut [i sunt iremediabil atra[i de r\u, tot natura
este aceea care îi oblig\ pe p\rin]i s\ le poarte de grij\
[i s\ nu-i p\r\seasc\, oricât de vicio[i ar fi devenit.     

S\ avem grij\ ca tinerii s\ fie cumin]i pentru c\, am
spune, de la neascultare pornesc toate relele. Cu
trecerea timpului un obicei r\u devine atât de d\un\tor,
încât nici un sfat, oricât de bun, nu-i mai poate ajuta pe
cei ce s-au dedat unui viciu. Ace[tia se las\ condu[i de
diavol, ca ni[te prizonieri, oriunde le dicteaz\. El e cel
ce dicteaz\ [i le d\ tinerilor poruncile pierz\toare, pe
care ei le execut\ cu pl\cere, bucurându-se numai de
pl\cerea prezent\, f\r\ a se gândi nici un moment c\ e
urmat\ de durere. De aceea, v\ rog, s\-i ajut\m pe
copiii no[tri, ca s\ nu apese asupra noastra r\spunderea
pentru faptele lor rele. 

Ar trebui s\ fie ca atunci când îi trimitem la [coal\ [i
ei [tiu c\ au r\spunderi: s\ înve]e [i s\-[i fac\ lec]iile.
A[a ar trebui s\ mearg\ [i la biseric\, ca la [coal\. Noi
trebuie s\-i ducem, nu s\-i l\s\m pe mâna altora. S\
mergem împreun\ [i s\ ascult\m împreun\ slujba [i

apoi s\ le cerem s\-[i
aminteasc\ ce-au auzit
[i ce au înv\]at. Numai
a[a îi vom putea
corecta u[or [i pe
nesim]ite. Dac\ [i
acas\ copiii v\ aud tot
timpul discutând ca
ni[te cre[tini cu frica
lui Dumnezeu [i le da]i
sfaturi bune, aceste
semin]e vor da curând
un rod bogat.” 

Vorbind despre
nume, Sfântul Ioan
Hrisostom spune c\ înc\ din primul ceas dup\ ce i-am
dat copilului un nume, s\-i d\m împreun\ cu acesta [i
râvna virtu]ii. S\ nu se gr\beasc\ nimeni s\ boteze
copilul ca pe str\mo[ii s\i, tata, mama, bunicul sau
str\bunicul, ci ca pe cei drep]i, martiri, episcopi sau
apostoli, încât numele s\-i fie un prilej [i un îndemn de
a-i imita. Un copil s\ se numeasc\ Petru, altul Ioan [i
tot a[a cu numele celorlalti sfin]i.

Poveste[te-i apoi despre c\s\torie, despre întoarcerea
la casa tat\lui [i vei vedea ce mult îi va folosi, fii atent
câte va înv\]a: va înv\]a de aici s\ n\d\jduiasc\ în
Dumnezeu, s\ nu dispre]uiasc\ pe nimeni, chiar dac\
este din clasa celor nobili, sau s\ nu se ru[ineze de
s\r\cia sa, s\ rabde cu vitejie necazurile [i celelalte.

Când va mai cre[te, spune-i istorii [i mai
înfrico[\toare, dar, cât\ vreme mintea sa e înc\
delicat\, n-o înc\rca cu lucruri grele, ca s\ nu-l
îngroze[ti. De la vârsta de 15 ani poate auzi [i despre
gheen\ [i dupa 18 ani e bine s\ aud\ istoriile despre
potop, despre Sodoma, despre ie[irea din Egipt, în general
istoriile despre pedepse, spuse foarte pe larg. De îndat\ ce
va cre[te, poate asculta [i din Evanghelii, despre har etc. 

Închipui]i-va c\ sunte]i ni[te me[teri- ne indeamn\
Sf=ntul Ioan - care lucreaz\ statui [i c\ statuile sunt
copiii vo[tri. Asupra lor s\ ave]i concentrat\ toat\
aten]ia. Sculpta]i aceste minunate opere pentru
Dumnezeu. Scoate]i ce e de prisos [i ad\uga]i ce
lipse[te. În fiecare zi s\ cerceta]i [i s\ descoperi]i la
copiii vo[tri câte o nou\ calitate, ca s-o spori]i [i s-o
îmbog\]i]i; la fel s\ face]i [i cu defectele, cum
descoperi]i vreunul, îndep\rta]i-l. S\ scoate]i din
r\d\cin\ mai înainte de toate [i cu cea mai mare
b\gare de seam\ cauza desfrânarii. Iubirea necurat\ [i
neînfrânat\ tulbur\ sufletul tinerilor. Mai bine înva]\-l
pe copil, înainte de a ajunge s-o cunoasc\, s\ fie treaz
[i atent, înva]\-l s\ ias\ din orice stare rea spunând
rug\ciuni [i, înainte de a spune sau de a face ceva, s\-
[i fac\ cruce…” 

continuare în pg. 3

nesupravegherii, fie a cre[terii
agresivit\]ii domestice, cum ar fi „sindromul
copilului b\tut”, politraumatismele fiind
principala surs\ de mortalitate la copii,
remarcând-se în special dup\ anii ‘90 o cre[tere a
num\rului de cazuri [i a severit\]ii acestora.
Dincolo de aceste statistici sumbre, r\mâne un
adev\r demn de luat în seam\: salva]i copiii [i
con[tientiza]i cât e de important darul vie]ii!

Aflat pe patul de spital, unde suferin]a e la ea
acas\, omul î[i aminte[te de vremelnicia clipei [i
de rug\ciune, de Dumnezeu [i încearc\ s\
recupereze ceea ce, din lips\ de timp sau din
diferite alte cauze, ignorase apropierea de
biseric\. Interesant e faptul c\, al\turi de cre[tinii
ortodoc[i prezen]i în num\r mare (]inând cont de
posibibilit\]ile lor de deplasare) la slujbele ]inute
la Capel\ sau la rug\ciunile din s\lile de mas\ (pe
etajele spitalului), vin [i credincio[i apar]inând
altor confesiuni cre[tine. În mul]i rena[te dorin]a
sincer\ de spovedanie [i împ\rt\[ire; indiferent
de mediul din care provin (rural, urban), de
statutul lor social (profesori, ingineri, patroni,
muncitori, studen]i, [omeri, agricultori), de
situa]ia material\ [i de vârst\ (b\trâni, adul]i,
tineri, copii), odat\ ajun[i pe paturile spitalului,
simt cu to]ii nevoia asisten]ei spirituale, nu
numai medicale, fiind nenum\rate cazurile în
care au solicitat fie bolnavii, fie familiile acestora
citirea rug\ciunilor de vindecare, Sf@ntul Maslu,
Sfin]irea Apei, Spovedania [i ~mp\rt\[ania, simt
totodat\ nevoia de a avea discu]ii duhovnice[ti
pentru a dep\[i cumplitul moment de [oc
postraumatic c\ci “nu e de mirare: suferin]a
încovoaie vârful chiparosului [i îng\lbene[te
trandafirul” „iar când te doare inima, [i din ochii
orbi curg lacrimi”.

Dincolo de asta, oamenii devin mai comunicativi,
împ\rt\[indu-[i unii altora suferin]ele, devin mult
mai aten]i, mai concilian]i, eliberându-se de
barierele pe care le construiesc în mod con[tient
sau nu în via]a de zi cu zi.

Prin contribu]ia personalului medical, extrem
de receptiv la cazurile sociale, în care pacien]ii nu
puteau suporta costurile investiga]iilor medicale
[i ale spitaliz\rii, am mediat efectuarea acestora.
Din ofrandele aduse la Sf@ntul Altar s-au
distribuit bolnavilor în saloane alimente, c\r]i de
hran\ duhovniceasc\ (de rug\ciune [i de
înv\]\tur\ cre[tin\, Catehismul ortodox,
punându-le la dispozi]ie tip\riturile existente în
micu]a bibliotec\ a paraclisului).

Extrem de dificile sunt situa]iile în care copiii
î[i v\d unicul p\rinte stingându-se pe patul de
suferin]\ în momentul în care abia fac primii pa[i
în via]\ sau p\rin]i ce î[i v\d copilul – lumin\ a
zilei de mâine – ofilindu-se ca un boboc prins de
înghe]ul unei ierni timpurii, nemaiapucând s\
înfloreasc\. Mângâierea lor duhovniceasc\ o
consider o pic\tur\ în dogoritorul de[ert al durerii
umane, f\r\ sfâr[it între pere]ii spitalului, unde
cu fiecare pacient, aflat într-o situa]ie mai mult
sau mai pu]in critic\, reîncepe lupta omului cu
moartea, cu suferin]a [i dezn\dejdea. Amintind
câteva gânduri ale Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii

Ortodoxe Rom@ne precum [i pe cele ale câtorva
gânditori cre[tini ai literaturii universale, îmi
permit s\ adaug boabele lor de curaj pentru fra]ii
afla]i în încercarea deosebit\ a bolii: „fii cu curaj!
Adesea c\derea e un mijloc de a te ridica mai sus!
(Shakespeare), „pentru mine, omul e întotdeauna
un înving\tor, chiar dac\-i r\nit grav,
muribund!” (W. Faulkner), „în clasica compara]ie
a vie]ii cu o corabie pe mare, s-a trecut tocmai
peste partea cea mai subtil\: o corabie învinge mai
u[or valurile dac\ poart\ o greutate –a[a e [i
via]a, greut\]ile fac mai sigur\ lupta împotriva
valurilor întâmpl\rilor” (Lucian Blaga).

P\rintele Cleopa spunea „grea este [i crucea
celor bolnavi. Bolnavului i se pare noaptea un an,
nici mâncarea nu-i mâncare [i nici bucuria vie]ii
nu o simte. Fericit este cel ce poate s\-[i poarte
boala ca Iov, c\ci acela va lua mare plat\. De la
cel bolnav nu cere Dumnezeu nici post, nici
metanii, ci numai dou\ lucruri îi cere, a[a cum
zice Sf. Efrem Sirul: „de la omul bolnav dou\
lucruri cere Dumnezeu: rug\ciunea [i
mul]umirea, adic\ s\ se roage necontenit Lui
pân\ la sfâr[itul vie]ii pentru boala [i crucea pe
care i-a dat-o [i va avea cunun\ de mucenic, c\ci
a[a precum au r\bdat sfin]ii martiri, sfin]ii
pustnici, cre[tinii cei buni, ca [i cei bolnavi, ce au
avut credin]\ tare în Hristos Dumnezeul nostru”.

Nimic mai fragil, mai vulnerabil decât sufletul
încercat de boal\, dezn\dejdea ce trebuie alungat\
din inimile celor care [tiu c\ au pu]ine [anse de
sc\pare, astfel, consilierea de  urgen]\, când ei
sunt înc\ în deplin\tatea con[tiin]ei de sine [i
printr-o simpl\ strângere de mân\ sau o clipire a
genelor iau ultima împ\rt\[anie plecând împ\ca]i
spre cele ve[nice, are o mare importan]\.

Sunt [i minuni, pres\rate printre cazurile
extreme, când medicii au l\sat lupta pe umerii
rug\ciunii iar Dumnezeu a îng\duit revenirea
nesperat\  a pacientului, iat\ un singur exemplu
de[i ele s-au adunat în num\r mai mare de-a
lungul timpului (Andronic Gheorghi]\ din
comuna Arbore, jude]ul Suceava, având un grav
traumatism cranio-cerebral în urma unui accident
de circula]ie [i supus unor interven]ii chirurgicale
extrem de dificile [i-a revenit uimind personalul
medical ce a reunoscut lucrarea divin\ dup\ o
com\ profund\ [i leziuni extrem de severe).

Un proiect în curs de desf\[urare îl constituie
catehezele  ]inute la Capel\ vineri / duminic\ dup\-
amiaz\, atât pe teme religioase cât [i prin
participarea unor medici ce promoveaz\ „terapia
profilactic\” deschizând calea recept\rii gravit\]ii
producerii TCC, a cauzelor prin care ele pot fi evitate.

Consilierea duhovniceasc\ este o mângâiere la
c\p\tâiul bolnavului, descoperindu-i în chip
tainic [i cu anevoie de în]eles c\ de la Dumnezeu
sunt încerc\rile acestei vie]i (Iov 5,18 c\ci El
r\ne[te [i El leag\ rana, El love[te [i mâinile Lui
t\m\duiesc”), El ne înt\re[te în suferin]\ (Ps. 40,
3 „Domnul s\-l ajute pe cel în patul durerii lui, în
a[ternutul bolii lui s\-l înt\reasc\ pe el” )  [i ne
ascult\ (Ps.19, 2: „Doamne, Dumnezeul meu,
strigat-am c\tre Tine [i m-ai vindecat”).

continuare din pg. 6
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Prea Fericitul `ntru pomenire Patriarhul Teoctist AR|PA{U

1915, 7 februarie- a v\zut lumina zilei în satul Tocileni, jude]ul Boto[ani, din p\rin]i
agricultori Dumitru [i Marghioala Ar\pa[u, ca al zecelea fiu din cei unsprezece copii ai
acestora, primind la botez numele de Toader; 
1921-1926- a urmat [i absolvit [coala primar\ din satul natal; 
1928- în Duminica Tomei a intrat ca frate la Schitul Sih\stria, [i apoi în M\n\stirea Vorona
din Jude]ul Boto[ani; 
1934, 14 septembrie- a fost repartizat la Seminarul Monahal în rândul fra]ilor elevi, din M-rea Neam];
1932- a fost admis la Seminarul Monahal de la Mân\stirea Cernica-Bucure[ti; 
1940- a ob]inut Diploma de absolvire a Seminarului; 
1940-1944- a urmat cursurile Facult\]ii de Teologie a Universit\]ii din Bucure[ti, în timpul
studiilor locuind în c\minul din M\n\stirea Antim [i în internatul teologic Radu-Vod\; 
1945- a ob]inut Diploma de Licen]\ în Teologie, primind calificativul Magna cum laudae, pentru lucrarea sus]inut\
în cadrul catedrei de Liturgic\, sub conducerea Preotului Prof. dr. Petre Vintilescu; 
1946-1948 - a frecventat cursurile Facult\]ii de Litere [i Filozofiea Universit\]ii din Ia[i; 
1935, 6 august- a depus voturile monahale la M\n\stirea Bistri]adin Jude]ul Neam], primind la c\lug\rie numele de Teoctist; 
1937, 4 ianuarie- a fost hirotonit în treapta de ierodiacon. 
1943, 1 august - a fost numit diacon la Catedrala Patriarhiei din Bucure[ti;
1945, 1 martie- a fost transferat, la cerere, în postul de preotla Catedrala Mitropoliei Moldovei din Ia[i; 
1945, 25 martie- a fost hirotonit ieromonarhde Valeriu Boto[eneanul (Moglan), Arhiereu Vicar al Mitropoliei Moldovei; 
1945-1950- a îndeplinit succesiv func]iile administrative: Mare Eclesiarh ({ef al Catedralei Mitropolitane), Exarh
al mân\stirilor [i Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor
1950, 28 februarie - a fost ales de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Episcop Vicaral Patriarhiei,
la propunerea Patriarhului Justinian, fiind examinat canonic de Comisia canonico-juridic\ a Sfântului Sinod, sub
pre[eden]ia Mitropolitului Ardealului, Dr. Nicolae B\lan;
1950, 5 martie- a fost hirotonit în treapta de arhiereude c\tre Patriarhul Justinian, înconjurat de Mitropolitul Firmilian
al Olteniei [i de Episcopul Chesarie al Dun\rii de Jos-Gala]i, în Biserica Sfântul Spiridon-Nou din Bucure[ti;
1950-1954- a func]ionat ca Rectorla Institutul Teologic de grad Universitardin Bucure[ti, având în acela[i timp
[i atribu]iile de Secretar al Sfîntului Sinod [i de Vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor;
1954-1962- a condus cancelaria Arhiepiscopiei Bucure[tilor; 
1962, 28 iulie- a fost ales Episcop al Eparhiei Aradului, Ienopelei [i H\lmagiului [i instalat la 16 septembrie;
1963- a fost propus episcop al românilor din Eparhia Ortodox\ Român\ din Statele Unite [i Canada; 
decembrie 1969 -1970- Sfântul Sinod i-a încredin]at suplinirea Episcopiei Oradiei; 
1973, 28 ianuarie- a fost ales Arhiepiscop al Craiovei [i Mitropolit al Olteniei;
1977, 25 septembrie- a fost ales Arhiepiscop al Ia[ilor[i Mitropolit al Moldovei [i Sucevei;
iulie 1980 - ianuarie 1982- a fost delegat la Sfântul Sinod s\ suplineasc\ Mitropolia Ardealului; 
1986, 9 noiembrie- a fost ales de c\tre M\ritul Colegiu Electoral Bisericesc, Arhiepiscop al
Bucure[tilor, Mitropolit al Munteniei [i obrogei [i Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;
1986, 19 noiembrie- a fost instalat potrivit rânduielilor, în Catedrala Patriarhal\ Sfin]ii Împ\ra]i
Constantin [i Elena de c\tre Mitropoli]ii ]\rii: Antonie al Transilvaniei, Nestor al Olteniei [i Nicolae
al Banatului, în prezen]a membrilor Sfântului Sinod, a reprezentan]ilor de Stat, a Patriarhilor
Ierusalimului [i Bulgariei, a delega]iilor Bisericilor Ortodoxe Surori, a Vaticanului, a Bisericilor
anglicane, Vechi-Catolice, Protestante din lume, a reprezentan]ilor Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, a Conferin]ei Bisericilor Europene, a Bisericilor [i Cultelor din România, a clerului [i
a credincio[ilor Bisericii Ortodoxe Române din ]ar\ si de peste hotare; 
1986 - 1990- a condus [i Mitropolia Moldovei [i Sucevei, întrucât nu se ob]inuse aprobarea de
ocupare a scaunului r\mas vacant; 
Dup\ Revolu]ia din decembrie 1989in]elegând contesta]iile de ordin politic, în leg\tur\ cu
demolarea unor biserici în Bucure[ti de c\tre regimul de dictatur\, la [edin]a Sfântului Sinod din 10
ianuarie 1990 Patriarhul Teoctist a cerut în scris retragerea din slujirea sa, în semn de poc\in]\.
Primind cereri din toat\ ]ara din partea credincio[ilor, a clerului de la parohii [i mân\stiri, pentru
revenirea Patriarhului, precum [i a unor scrisori din partea Patriarhilor Bisericilor Ortodoxe locale,
Sfântul Sinod în [edin]a sa din aprilie a hot\rât chemarea Patriarhului la locul s\u. Dând ascultare
Sfântului Sinod, Patriarhul Teoctist [i-a reluat slujirea sa pentru care a fost ales în noiembrie 1986
p=n\ la trecerea Sa la cele ve[nice `n data de 30 iulie 2007.

Prea Fericitul P\rinte Daniel CIOBOTEA

Prea Fericirea Sa Doctor Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, s-a
n\scut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobre[ti, comuna Bara, jude]ul Timi[, ca al
treilea copil în familia înv\]\torului Alexie [i Stela Ciobotea.
{coala primar\ a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobre[ti, iar gimnaziul
în localitatea L\pu[nic (1962-1966), jude]ul Timi[. În anul 1966 începe
cursurile liceale în ora[ul Buzia[, pe care le continu\ în municipiul Lugoj,
Liceul Coriolan Brediceanu(1967-1970).
Dup\ absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul
Teologic Universitar din Sibiu(1970-1974), unde ob]ine Diploma de licen]\

în teologie (Noul Testament).
În perioada 1974-1976 frecventeaz\ cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucure[ti,
Sec]ia Sistematic\, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae; î[i continu\ studiile în str\in\tate: doi ani
la Facultatea de Teologie Protestant\ a Universit\]ii de {tiin]e Umane din Strasbourg(Fran]a) [i doi ani la
Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolic\ (Germania).
În 15 iunie 1979 î[i sus]ine teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestant\ din Strasbourg,intitulat\:
Réflexion et vie chrétiennes aujourd\’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, VII ^ 424
p. Teza a fost preg\tit\ sub îndrumarea a doi reputa]i profesori francezi: Gerard Ziegwald[i André Benoit[i a
primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universit\]ii din Strasbourg.
O form\ l\rgit\ a acestei teze a fost preg\tit\ sub îndrumarea mentorului s\u, Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae
[i a fost sus]inut\ la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din Bucure[ti sub urm\torul titlu:
Teologie [i spiritualitate cre[tin\. Raportul dintre ele [i situa]ia actual\. 
În urma examenului oral [i a sus]inerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie
ortodox\, de asemenea, cu calificativul maxim. Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae a spus cu acest prilej: Examenul
tezei a dovedit Comisiei de examinare c\ are în fa]a sa un candidat bine preg\tit, bine informat [i mai ales
p\truns de dorin]a [i râvna de a tr\i o via]\ teologic\ de adâncime duhovniceasc\. Nou\ asemenea oameni ne
trebuie, oameni care s\ tr\iasc\ în înv\]\tura Bisericii noastre. Spiritualitatea adev\rat\ a preotului aceasta
este: s\ tr\iasc\ în a[a fel încât s\ poat\ r\spunde [i întreb\rilor omului de azi, dar s\ r\mân\ [i preot
adev\rat. Cu o preo]ime f\r\ cultur\ teologic\ [i f\r\ tr\irea demnit\]ii [i misiunii sublime a preo]iei se va
ajunge la îndep\rtarea poporului credincios de Biseric\.
În 1987 intr\ în via]a monahal\ la M\n\stirea Sih\stria cu numele Daniel, avându-l ca na[ de c\lug\rie pe Prea
Cuviosul P\rinte Arhimandrit Cleopa Ilie.
1980-1988 - Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva [i profesor asociat la Geneva [i Fribourg în Elve]ia;
1988 - Consilier Patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporan\ [i Dialog Ecumenic;

1988 - Conferen]iar la catedra de Misiune Cre[tin\ a Institutului Teologic Universitar
din Bucure[ti;
1990 (martie) - ales [i hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi[oarei;
1990 (iunie) - ales Arhiepiscop al Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei;
din 1992 - Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodox\ Dumitru St\niloae din
cadrul Universit\]ii “Al. I. Cuza” – Ia[i;
Reprezentant al Comisiei Sinodale Na]ionale pentru Educa]ia Religioas\ (Bucure[ti);
Pre[edinte al Comisiei Teologice [i Liturgice a Sfântului Sinod al BOR (fost\ comisie
pentru înv\]\mânt);
Membru de onoare al Comisiei Na]ionale a Monumentelor Istorice (Bucure[ti);
Membru al Comitetului Executiv [i Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva,
1991-1998);
Membru al Prezidiului [i Comitetului Central al Conferin]ei Bisericilor Europene (din 1990);
Vicepre[edinte al celei de-a II-a Adun\ri Generale a Conferin]ei Bisericilor
Europene (Graz, 1997).
Membru titular al Academiei Interna]ionale de {tiin]e Religioase de la Bruxelles (2000);
Pre[edinte de onoare al Funda]iei Interna]ionale Omenia;
Din 30 septembrie 2007 - `ntronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne.
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Duhul Sf=nt – înnoitorul lumii

Adrian Cucu - teolog
O, Pa[tile cele Mari [i Preasfin]ite Hristoase! O în]elepciunea [i Cuv=ntul lui Dumnezeu [i Puterea! D\-ne

nou\ s\ ne împ\rt\[im cu Tine mai adev\rat în Ziua cea neînserat\ a împ\r\]iei Tale. A[a c=nt\ Biserica în
perioada de aleas\ bucurie, în perioada Sfintelor Pa[ti. S\rb\toarea s\rb\torilor se prelunge[te peste an în fiecare
zi de Duminic\, ziua înt=lnirii cu Hristos în loca[ul s\u cel sf=nt – Poarta Împ\r\]iei. Aici Domnul nostru Iisus
Hristos Se d\ruie[te într-un mod tainic pref\c=nd în ve[nicie natura uman\. Rev\rsarea Duhului Sf=nt este,
mereu, începutul împ\rt\[irii de Hristos - moment sacramental ce se ofer\ [i se s\v=r[e[te în cadrul fiec\rei taine
drept punct de trecere din lumea sim]urilor spre lumea duhovniceasc\ a Împ\r\]iei lui Dumnezeu. Sf=ntul Ioan
Gur\ de Aurafirm\ c\ adev\ratul cre[tin poate [i este dator s\ s\rb\toreasc\ în orice vreme momentul
Cincizecimii. Astfel, aduna]i sub acela[i „cort” fiecare m\dular al Bisericii respir\ [i-[i trage seva vie]ii l\untrice
din permanen]a Cincizecimii ce se s\v=r[e[te la fiecare invocare a Duhului Sf=nt, în fiecare S\rb\toare, în
fiecare Duminic\. Sfin]irea propriului timp prin consacrarea lui Domnului, preg\te[te nu numai persoana pentru
ceva mai presus de minte [i de cuv=ntci adun\ [i însumeaz\ fiin]a cosmosului, pentru primirea final\ a
Adev\rului [i a Vie]ii. Firea lucrului, prin „baia” Duhului cel Sf=nt este purtat\ p=n\ dincolo de limitele
naturalului, dep\[e[te frontierele firii astfel înc=t s\ poat\ r\bda prezen]a real\ [i transfiguratoare a lui Hristos.
A[a se petrece [i la sfin]irea unei Biserici c=nd, prin invocarea Lui de c\tre arhiereu, Duhul Cel de via]\ f\c\tor
se pogoar\ [i locuie[te în noul s\u s\la[ – biserica – pe care o des\v=r[e[te [i din lucrare pur omeneasc\ o face
zidire aleas\ [i loc sfin]itor. În acest sens psalmistul zice Trimite-vei duhul T\u [i se vor zidi [i vei înnoi fa]a
p\m=ntului(Psalm. 103, 31). În aceast\ zi în care ne-am înnoit s-a împlinit profe]ia lui Ieremia care zice:
Duhule, vino din cele patru v=nturi [i sufl\ peste mor]ii ace[tia [i vor învia(Iez. 37, 9) c\ci biserica ce se Unge
ast\zi, prin invocare sf=nt\, [i se umple de negr\it\ lucrare, aduce cu sine, la bucurie, [i pe aceia care nu mai
sunt printre noi, pe aceia trecu]i în lumea ve[niciei. În umbra bisericii, str\jui]i de semnul biruin]ei, au a[teptat
[i ei momentul izb=ndirii ce iat\, a sosit! Asosit Acela Care nu îndoaie trestia plecat\, nici nu stinge lum=narea
care fumeg\, Duhul Sf=nt – Duhul învierii mor]ilor dup\ cum zice proorocul: {i voi pune în voi Duhul Meu [i
ve]i învia! (Iez. 37, 14). Momentul sfin]irii unui nou loca[ de cult este a[adar momentul redescoperirii noastre,
este momentul reînvierii pe care at=t de înseta]i îl a[tept\m.

De veghe în lanul suferin]ei
Pr. misionar Constantin Adrian Chelaru
Spitalul de neurochirurgie „Sf@nta Treime” Ia[i

Pentru câteva clipe, în noaptea de Înviere
bolnavii [i medicii las\ la o parte rolul de str\jer [i
condamnat la suferin]\, al\turându-se slujbei ce
se aude din capel\, perindând pe holurile
spitalului în jurul paraclisului al\turi de p\rintele
ce poart\ evanghelia în mâini. Saloanele sunt
aproape pustii, doar cei ]intui]i la pat,  ce aud ca
prin vis printre perfuzii [i medicamente Hristos a
înviat!nu pot coborî, mângâindu-se cu lumina pe
care ceilal]i o aduc sus pe etaje sau cu ofrandele
primite de la credincio[i (cozonac, pasc\ [i ou\
ro[ii). A[a arat\ s\rb\toarea Învierii într-un spital
de neurochirurgie, unde rata mortalit\]ii este la
fel de mare precum [i credin]a în salvare, venit\
atât din partea medicilor, cât [i prin puterea
Sfântului Duh, prin rug\ciunile [i slujbele ]inute
la c\p\tâiul  bolnavului. Nu întâmpl\toare este
aceast\ trimitere din introducere la noaptea
Învieriic\ci de multe ori pacien]ii sec]iilor acestui
spital sunt parc\ chema]i înapoi din lumea de
dincolo prin miracole medicale [i de credin]\,
medici, asisten]i, familie [i nu în ultimul rând
preot fiind o echip\ ce strig\ pe nume, strig\ la
via]\ pe acei care din diferite motive/pricini par s\
treac\ pragul într-o clip\ dincolo. Fiecare minut
conteaz\, de aceea nu de pu]ine ori la ore matinale
sau la cele mai târzii  din noapte, sunt chemat a

r\spunde acestor solicit\ri, împ\rt\[ind, miruind,
citind rug\ciuni de dezlegare afla]ilor pe ultima
sut\ de metriînaintea lui Hristos, mângâind
duhovnice[te familia (care de cele mai multe ori
nu este preg\tit\ pentru un astfel de [oc
emo]ional), înt\rindu-i s\ lupte al\turi de bolnav
în lungul drum al revenirii dup\ accident sau
interven]ia chirurgical\. Statisticile sunt
îngrijor\toare în ceea ce priv[te gradul de
producere a traumatismelorcranio-cerebrale (al
c\ror tratament constituie profilul medical al
spitalului de neurochirurgie „Sf@nta Treime” Ia[i,
[i nici chiar numele institu]iei nu a fost ales
întâmpl\tor c\ci iat\, sus, în cer lucrând trinitatea
cereasc\ iar aici pe p\mânt, medic, biseric\ [i
familie conlucrând asemeni unei trinit\]i
omene[ti, de veghe în lanul suferin]ei.

Calamitatum habere socios miseris est solatio
spune un dicton latin (este o mângâiere pentru cei
nenoroci]i s\ aib\ tovar\[i în suferin]\), bolnavi de
diferite vârste (c\ci boala nu alege) pot fi întâlni]i
pe patul de spital (dac\ la adul]i, cauzele
producerii acestor traumatisme ar fi accidentele
de circula]ie, de munc\, leziunile provocate de
cre[terea agresivit\]ii în familie, a delicven]ei ca
efect al degrad\rii situa]iei economico-sociale a
popula]iei, a consumului de alcool [i chiar a
consumului de droguri); la copii, ce reprezint\ o
categorie aparte, fiind cea mai vulnerabil\ [i mai
expus\, cauzele traumatismelor cerebrale sunt fie
accidentele de circula]ie [i a c\derilor din cauza
lipsei capacit\]ii de ap\rare [i a continuare `n pg. 7

Se vede lesne c\ scrierile sale n-au c\p\tat vechime odat\ cu trecerea timpului, ci dimpotriv\
au acumulat valoare. Puse `n practic\ sfaturile Sfântului Ioan vor da roade deosebit de frumoase [i pl\cute lui
Dumnezeu. În ceea ce prive[te sfaturile legate de familie Sfântul Ioan Gur\ de Aur a scris  mereu având în fa]\
icoana mamei sale, Antusa, pentru care [tim din via]a sa, el a manifestat o dragoste sfânt\, plin\ de pio[enie.
Lucrul acesta ar trebui s\-l înv\]\m noi, tinerii din aceste timpuri, c\ci a început s\ fie uitat

Bibliografie: Sf=ntul Ioan Gura de Aur-Despre p\rin]i,copii [i cre[terea lor, p.10-50

Nevoi, dorin]e [i împlinire
ec. Caraghiaur Ilie - student

În psihologie aceste trei concepte sunt fundamentale în ceea ce prive[te motiva]ia, ca mobilizare a tuturor
ac]iunilor unui om în vederea atingerii unui anume obiectiv.

Nevoiaar fi definit\ ca fiind tensiunea rezultat\ din diferen]a negativ\ dintre o situa]ie dorit\ [i cea efectiv\
ca urmare unei diferen]e negative. Una din principalele abord\ri `n domeniu este „piramida nevoilor” furnizat\
de Abraham Maslow. Acesta evoc\ cinci categorii de nevoi (fiziologice, de siguran]\, socializare, stim\ [i
autorealizare), fiecare bazat\ pe cele inferioare deoarece nevoile au un caracter evolutiv. Altfel spus, cu cât
avem mai mult cu atât ne dorim mai mult. De asemenea nu poate ap\rea o categorie s\rind trepte. Îns\ aceste
nevoi iau, în fapt, forma unei spirale de progres, datorit\ faptului c\ odat\ ce [i-a acoperit un set de nevoi omul
caut\ s\ accead\ spre nevoi superioare. 

Dar, cu cât cunoa[te mai mult [i mai multe, omul devine mai preten]ios pentru c\ nevoile [i dorin]ele sale
au crescut [i au evoluat.

Nevoile în mod teoretic se consider\ a fi utilitare, pl\cere personal\, îns\  aproape toate nevoile sunt plasate
undeva la mijloc. Idealul îl reprezint\ echilibrul între acestea trei, dar având la baz\ ceea ce dore[te fiecare.
Ceea ce ne dorim este ceva care ne confer\ avantaje [i pl\cere în acela[i timp. Când am cump\rat un stilou
pentru facultate nu l-am cump\rat numai pentru c\ scrie bine, ci [i pentru c\ scrie frumos [i arat\ distinctiv.

Am început cu aceast\ abordare economic\ pentru ca în continuare s\ subliniez [i pozi]ia cre[tin\ asupra
acestui aspect. Dac\ în lumea secularizat\ (sau separat\ de Dumnezeu) nevoile [i dorin]ele sunt strict fizice,
dar mesajul lui Iisus Hristos este tran[ant: Nu numai cu pâine va tr\i omul, ci [i cu tot cuvântul care iese din
gura lui Dumnezeu(Matei 4,4, citat din Deuteronom 4,3)
[i C\uta]i întâi împ\r\]ia lui Dumnezeu [i toate celelalte vi
se vor ad\uga vou\(Matei 6,33).

Altfel spus, perspectiva ortodox\ semnaleaz\ faptul c\
piramida cap\t\ la baz\ înc\ o treapt\ care le înso]e[te pe
toate celelalte pân\ la vârf: IISUS HRISTOS, conform
m\rturiei Lui: F\r\ Mine nu pute]i face nimic [i cine
adun\ f\r\ Mine, risipe[te.

Efectele acesteia sunt o dovad\ ale acestei idei: omul
care adun\ f\r\ Dumnezeu acumuleaz\ mult, dar respectul
s\u social este sc\zut pentru c\ nu a f\cut bine nim\nui.
Faptul c\ el st\ tot timpul cu mâna strâns\, ochii lega]i [i
urechile astupate la necazurile nevoia[ilor [i ale Bisericii
nu doar c\ nu îi aduce folos, dar îl denigreaz\ în fa]a lui
Dumnezeu, pentru c\ nu m\rturise[te pe Dumnezeu.

Conform Sfintei Evanghelii, fiec\ruia i s-a dat porunc\ s\
îl m\rturiseasc\ pe Dumnezeu potrivit talan]ilor [i talentelor
pe care fiecare le are: unul s\ înve]e, unul s\ conduc\, altul
s\ fac\ bani, altul s\ ajute prin munc\ fizic\, [i astfel
comunitatea lui Hristos se fortific\ [i leg\tura dintre membrii
ei se sudeaz\ [i rezultatul este mai mult decât satisfac]ia
m\rturisirii lui Dumnezeu, ajutorul s\u în acesast\ lume [i la
judecata de apoi (vezi Matei cap. 25).Icoana hramului bisericii Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel
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