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  Ciudat cum alegem mult mai uşor cele ale lumii, decât cele pentru suflet 

 
-Ciudat cum suma de 1 leu,  2 lei sau 5 lei ni se 
pare foarte mare când trebuie să o dăm pentru 
Biserică sau pentru o revistă ori carte 
duhovnicească și atât de mică atunci când o 
cheltuim la magazin pentru un capriciu. 
-Ciudat cât de greu trec 2 ore atunci când suntem 
la slujba Sfintei Liturghii și cât de repede trec 
atunci când ne uităm la televizor, pescuim sau 
facem cumpărături. 

-Ciudat cum ne bucurăm atunci cand un meci de fotbal intră în prelungiri, dar ne 
deranjează când slujba religioasă ține puțin mai mult ca de obicei. 
-Ciudat cum parinții se ingrijesc atât de mult de educația laică a copiilor și atât de 
puțin de educația religioasă. 
-Ciudat cum fiecare vrem să ajungem în rai, făcând ce și cum vrem. 
-Ciudat de greu ni se pare să citim un capitol din Sfânta  Scriptură , din Sfinții Parinți, 
un acatist sau o rugăciune, dar cât de ușor citim 200-300 de pagini  dintr-un roman de 
mare succes. 
-Ciudat cum credem noi ce spune o persoană, televiziunea sau un ziar, dar punem la 
indoială ce spune Biblia sau Sfinții Parinți. 
-Ciudat cum nu ne vin in minte cuvinte pentru a ne ruga și cu câtă ușurință găsim 
cuvinte pentru a ne bârfi cunoscuții! 
-Ciudat cum îi primim pe unii preoți ce se laudă și ne spun lucruri plăcute urechilor 
noastre și îi respingem pe alții care ne învață evlavia, pocăința și înfrânarea. 
-Ciudat cum avem nevoie de 2-3 săptămâni ca să facem loc în programul nostru 
mersului la Biserică și cu câtă ușurință ne schimbăm planurile pentru evenimentele 
mondene, chiar in ultimul minut. 
Ciudat, nu-i așa? 
                        (Sursa: https://ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-biserica/sufletul) 
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Postul de telefonul mobil, de calculator şi tabletă, de televizor şi radio 

 
Trăim cu toţii vremuri, care în urmă cu nici măcar o 
sută de ani păreau imposibile. Tehnologia a atins 
praguri nevisate şi este în plină expansiune. Dacă 
acum şaptezeci de ani abia se instalau reţelele 
electrice, astăzi o pană de electricitate de câteva ore 
agită până la paroxism un cartier, iar dacă se 
prelungeşte la câteva zile şi se extinde la toată ţara, 
cu siguranţă am asista la un război civil. 
Viaţa cotidiană în proporţie de 90% a devenit 
dependentă de mijloacele tehnologice. Aproape 
toate palierele sociale funcţionează electronic, programele lor evoluând cu o aşa de mare viteză încât, de la o 
generaţie la alta, nu se mai poate ţine pasul cu progresul info. 
Despre efectele dăunătoare ale tehnologiei şi a mijloacelor media s-a scris şi încă se mai scrie. Atenţionările 
pertinente vor să scape ambientul natural de mania informatizării şi pe om de robotizare. 
În aceste condiţii, Biserica are o misiune pe cât de delicată, pe atât de imposibilă. Deşi se foloseşte de toate 
aceste mijloace tehnologice, info şi media, totuşi, încearcă să se detaşeze de dependenţa lor. Procesul de 
atenţionare este cu atât mai dificil cu cât în lupta ei cu dependenţa trebuie să se folosească de chiar aceste 
mijloace, măcar pentru a rezista social. Nu milităm pentru incriminarea tehnologiei, nici pentru damnarea ei. 
Dar, facem apel la libertatea omului. Aceasta trebuie salvată cu orice preţ. Tehnica, prin mijloacele ei creează 
cel mai influent peisaj asupra libertăţii omului. Din ce în ce mai agasant, spaţiul natural al omului devine 
spaţiu virtual. Schemele mentale şi de comportament sunt cel puţin dublate, dacă nu aproape înlocuite de 
memoria şi gestica artificială. Iar de toată această mutaţie, industria tehnologică nu poate fi neincriminată. 
De aceea, Biserica se găseşte în faţa unei noi provocări, căreia va trebui să-i ofere cât mai curând un 
răspuns şi un reper inspirat. 
Dependenţa este opusul libertăţii. Şi dacă libertatea este dar dumnezeiesc, atunci oricine şi orice atentează 
la ea, trebuie a fi înlăturat. În acest scop, ar fi binevenită o iniţiativă de post tehnologic sau post info. 
Aşa cum atunci când mâncarea a deturnat traiectoria omului S-a rânduit postul alimentar, nu împotriva 
alimentelor, ci pentru recuperarea libertăţii omului robită la ele, tot aşa, astăzi, când mijloacele tehnice 
atentează la libertatea omului, Biserica este chemată să recomande postul info, nu împotriva tehnicii, ci 
împotriva dependenţei de ea. Alături de postul de alimente (care şi acesta are tendinţa să se virtualizeze), 
este binevenit postul de telefonul mobil, de calculator şi tabletă, de televizor şi radio etc., în definitiv, de 
mijloacele noi care atentează la libertatea omului modern. Este un exerciţiu care se impune pentru a întări 
statutul de fiinţă teologică a omului, arătându-l pe el stăpân al tehnicii şi nu sclav al ei. Un astfel de exerciţiu 
va demasca o nebănuită dependenţă faţă de o aparent inofensivă preocupare. 
Şi chiar dacă unii încercând postul info şi postul tehnologic vor ajunge la convingerea că mai bine s-ar 
apuca de postul alimentar, chiar şi aşa, merită încercat. Ca exerciţiu, putem începe de la câteva ore pe zi, 
apoi la două zile pe săptămână, apoi la câteva zile pe lună, apoi cum ne va dicta libertatea provocată.            
În schimb, ne va face bine redescoperirea câtorva deprinderi oarecum uitate: plimbatul în natură, privitul 
cerului albastru, a florilor, a tot ceea ce nu şi-a pierdut încă naturaleţea. Pun pariu că acestea nu dau 
dependenţă impersonală. Doar ni se va redeştepta gustul libertăţii simple şi memoria firescului pierdut, care 
ne va da altă consistenţă vieţii. Aşa că, spor la libertate! 
(Gheorghe Butuc) 
 
(Sursa: https://ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-societate/ispite-moderne) 
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Visele şi interpretarea lor 
 

Printre cele mai căutate cuvinte pe internet sunt şi "intepretarea 
viselor" şi "visele" care însumează peste un milion de căutări.       
E evident că românii sunt foarte interesaţi de vise şi de influenţa lor 
în viaţa de zi cu zi. Cunosc pe cineva care visează foarte des şi 
multe întâmplări pe care le trăieşte în somn le interpretează ca o 
"profeţie" pentru ce i se va întâmpla în viitor. 
Sfinţii Părinţi ne atrag atenţie că mare parte din visele noastre sunt 
de la diavol şi foarte-foarte puţine sunt de la Dumnezeu, dar şi cele 
de la Dumnezeu nu le primim neaparat ca o profeţie. Noi în timpul 

zilei vedem fel de fel de imagini, ne întâlnim cu mulţi oameni, ni se întâmplă diferite lucruri şi toate se 
întipăresc in suflet şi în minte, şi bune şi rele. Când mă aşez seara la rugăciune încep să se 
îngrămădească înaintea mea "mii" de gânduri şi atunci îmi dau seama câte am acumulat în ziua aceea. 
Sfinţii ne recomandă să ne liniştim 5 minute în genunchi la rugăciune şi apoi să ne rugăm. 
Diavolul se foloseşte de toate gândurile şi pornirile noastre sufleteşti ca să plăsmuiască diferite vise cât mai 
aproape de realitate uneori ca să ne atragă mai uşor, sau foarte fanteziste ca să le putem interpreta dacă 
suntem mai visători. Principalul scop al viselor este să ne tulbure ziua începând chiar de dimineaţă, să ne 
facă să ne îngrijorăm, să ne întristăm, să ne înfricoşăm de ce ni se poate întâmpla bine sau rău.                 
În concluzie,să ne ia gândul de la Dumnezeu. 
Mi-aduc aminte de Părintele Cleopa care spunea că primul lucru pe care trebuie să-l faci când deschizi 
ochii este să-ţi faci o cruce mare, să dau cu apă pe ochi şi apoi să te duci repede la rugăciune, căci altfel 
începi gândurile şi grijile să te depărteze şi să nu te mai lase să te rogi. Aşa fiind lucrurile, visele pentru cei 
credincioşi acţionează ca un zid de îngrijorare dimineaţa, care te face să uiţi de rugăciune sau să te rogi 
mai puţin, iar pe cei necredincioşi îi ispiteşte să creadă că viaţa lor e un destin şi n-au cum să facă nimic să 
ocolească ce le-a apărut în vis. 
Ca să vedem ce ispite mari sunt visele ar trebuie să ne aducem aminte de ispitele unor călugări cărora  le-
a apărut în vis diavolul în chipul Maicii Domnului sau al Mântuitorului. Unii chiar au crezut din mandrie, şi au 
urmat sfatul diavolului din vis crezând că sunt de la Dumnzeu şi au căzut în păcate mari, alţii cu ajutorul lui 
Dumnezeu, smerindu-se, şi-au dat seama că sunt in ispită şi au scăpat. 
Chiar de aş visa că astăzi voi muri sau unul din cei dragi ai mei va păţi ceva, n-o să dau importanţă, ci o să 
sar la rugăciune şi o să strig la Dumnezeu să-mi ajute. Viaţa mea nu e un destin ci este în primul rând 
relaţia mea intimă cu Dumnezeu în orice secundă. Eu nu pot fără El, iar El nu poate fără mine... pentru că 
mă iubeşte.Orice fac, fac cu El şi toată puterea mea e în mâna Lui. Aşa cum spunea o prietenă dragă de a 
noastră care se pregăteşte să plece în străinătate:  "oriunde plec Îl iau şi pe Hristos cu mine!". 
Orice aş visa e vis şi fantezie, se risipeşte ca fumul şi dispare. Eu am viaţa mea cu Hristos, iar Hristos îmi 
vrea binele. Nu fac nimic fără El, şi dacă-L am pe El nu mi-e frică de nimic. 
“Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?  Domnul este apărătorul vieţii mele; 
de cine mă voi înfricoşa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; cei ce 
mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. De s-ar rândui împotriva mea oştire, nu se va 
înfricoşa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.”  (Ps. 26:1-3) 
 
(SURSA://ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-societate/ispite-moderne/7960-visele-si-interpretarea-lor) 
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PROGRAM 
 
Duminică, 4 august 2019, ora 11 a.m. – Sfânta Liturghie (Vindecarea a doi orbi și a 

unui mut în Capernaum); 

Marți, 6 august 2019, ora 10 a.m. – Sfânta Liturghie (Schimbarea la față); 

Duminică, 11 august 2019, ora 11 a.m. – Sfânta Liturghie ( Înmulțirea pâinilor);  

Joi, 15 august 2019, ora 10 a.m. – Sfânta Liturghie (Adormirea Maicii Domnului); 

Vineri, 16 august 2019, ora 10 a.m. – Sfânta Liturghie (Sfinții Martiri Brâncoveni); 

Duminică, 18 august 2019, ora 10 a.m. – Sfânta Liturghie la CÂMPUL 

ROMÂNESC, Hamilton urmat de un PICNIC  organizat de misiunea noastră in 

colaborare cu asociația românească CÂMPUL ROMÂNESC .Vă așteptăm cu drag!                       

 


