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Anul XIII, Nr. 329 
19 iulie 2020 

Duminica a VI-a după Rusalii  

- Rugăciunea  lui Iisus - 

     „În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: 

Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te 

preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să 

dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și 

aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul 

Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu 

Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l 

fac, l-am săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă  Tu, Părinte, la Tine 

Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. 

Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. 

Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au 

cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe 

care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au 

cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut acum că 

Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, 

ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Și toate ale 

Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit 

întru ei. Și Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la 

Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai 

dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu 

îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; și i-am păzit şi 

n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se 

împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc 

în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei“.  
(Ioan, XVII, 1-13) 
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Biserica între alianță și izolare 
„Experiența ultimelor luni ne-a arătat că oricând poate fi posibil 

un experiment ideologic la scară largă, în care libertăți 

considerate sfinte și de neatins, precum deplasarea, reuniunea sau 

exprimarea neîngrădită a opiniilor și a credinței, pot fi rapid 

suspendate în numele unui bine comun, destul de vag definit. Am 

văzut cum foarte ușor temeliile societății moderne, clădite în timp 

și cu un efort considerabil, pot fi dărâmate, lăsând locul anarhiei, 

în care fiecare își caută un nucleu de autoritate și putere în jurul 

căruia să graviteze. 

Din această perspectivă pentru Biserică în general și pentru 

creștinul care trăiește din plin convulsiile acestei lumi, în special, 

este un pariu extrem de riscant de ce parte a baricadei să se 

situeze. Cum să gestioneze inteligent și cu folos această situație 

de criză? Dacă ar opta, așa cum este și firesc, pentru alianța cu 

cei oropsiți, riscă să fie măcinați de ideologia urii pe care aceștia 

au acumulat-o în timp și astfel să devină victime sigure. Dacă ar 

alege să stea deoparte, își pierd și mai mult relevanța socială și vor 

sfârși îngropați în valul de marginalizare în care lumea dorește să 

arunce Biserica. 

Într-un astfel de context, o primă tentație pentru Biserică ar fi 

alianța cu un anumit tip de cultură și civilizație, fie ea 

liberală sau tradițională sau, și mai rău, plonjonul nostalgic   

într-un timp considerat idilic sau mitologic. Toate acestea nu doar 

că răpesc Bisericii respirația libertății pe care trebuie să o aibă 

indiferent de timp și epocă, dar și diminuează înălțimea mesajului 

ei universal. De altfel, orice asociere a Bisericii cu un anumit tip de 

cultură sau civilizație este dăunătoare, tocmai pentru faptul că, 

odată cu încheierea acestei civilizații, riscă și Biserica să fie 

aruncată în derizoriu. Iar aici cazul Angliei este unul clasic, în care 

vedem nu cum Biserica dispare, ci cum acel tip de civilizație cu 

care ea s-a identificat se sfârșește. 
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O a doua tentație ar fi alianțele cu cei care promovează teme 

de pe agenda socială a Bisericii, precum grija pentru sănătate, 

ecologia etc. Până la un punct este firesc ca Biserica să caute 

actori sociali care să își asume aceste teme și împreună cu ea să le 

susțină, nu spre a îngrădi mult trâmbițatele libertăți, ci pentru a 

oferi repere sănătoase pe care o societate care dorește să 

meargă înainte trebuie să le cunoască. Aici pericolul pare mai 

subtil, întrucât sunt tot mai puțini cei care își asumă conștient și 

dezinteresat aceste teme sociale și le susțin doar animați de 

conștiința lor creștină. Pe acest teren îngust și fragil mișună o 

mulțime de ideologii toxice care doresc să atragă Biserica în 

alianțe obscure și periculoase. Nici izolarea nu e confortabilă, dar 

ea oferă posibilitatea regăsirii de sine și mai ales a activării forței 

Bisericii care rezidă în misiunea ei și în oamenii ei.  

De aceea, Biserica trebuie să evite cu orice preț să cadă în 

mentalitatea de cetate asediată în care peste tot vede dușmani, 

dar și să se lupte cu orice preț să rămână liberă de orice fel de 

angajament ideologic și să fie capabilă chiar să refuze alianțe ce 

pot compromite temele majore pentru care ea trebuie să lupte. 

Privind mai larg, Biserica trebuie să rămână liberă de orice 

înrobire în fața istoriei, să întrupeze în mod constructiv și fertil 

tensiunea de a trăi în lume și în afara ei, singura care îi dă forța de 

a merge deasupra istoriei și de a lupta cu fermitate împotriva 

oricărei ideologii, salvând astfel mulțime de minți și suflete“. 

                (Pr. Bogdan Ivanov, Ziarul Lumina, 12 Iulie 2020) 
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Prima Liturghie în Altarul de vară al bisericii noastre 
În contextul Pandemiei cu Coronavirus, credincioșii au fost obligați 

să rămână în case și să nu participe la slujbe în biserici, primind din 17 

iunie acordul de a sluji în aer liber.  

Dacă până în prezent nu am considerat necesară prezența unui altar 

de vară, în condițiile actuale am fost nevoiți să demarăm un proiect în 

acest sens. Dumnezeu a îngăduit realizarea acestui obiectiv prin 

persoanele dăruite care s-au implicat voluntar: domnul inginer Valentin 

Dobrea fiind alături din primul moment, prin realizarea proiectului 

Altarului, prin prezența zilnică îndrumând cu pricepere pe enoriașii 

truditori : Gheorhgiță Ciobanu, Nicu Burlacu, Cătălin Constantinescu și 

pe angajații parohiei: Cornel Oancă și Constanța Radu.  

Lucrările sunt în plină derulare, în momentul acesta s-a terminat 

confecția din fier care a fost vopsită și s-a montat podeaua din lemn 

care a fost lăcuită. Urmează acoperișul și pereții laterali, precum și 

realizarea ușilor și a geamurilor, pe care vor fi imprimate icoanele 

Mântuitorului și a Maicii Domnului, Bunavestire, chipul celor doi 

arhangheli: Mihail și Gavriil, precum și 4 icoane cu diverși sfinți. 

Credincioșii noștri au fost alături de noi, ca întotdeauna. Ne-au 

susținut financiar, oferindu-ne posibilitatea de a face un lucru frumos, 

dar mai ales trainic.  

„În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este 

obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor 

bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană“. 

        Preot Pelin Gabriel Ioan 
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