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Praznicul închinat 
Sfântului Dimitrie 
cel Nou Basarabov, 
Ocrotitorul 
Bucureștilor, 
a adunat în 
curtea Catedralei 
Patriarhale de pe 
Colina Bucuriei mii 
de oameni, la racla 
cu sfintele moaște. 
Respectând regulile 
de protecție 
împotriva noului 
coronavirus, 
credincioșii din 
București s-au 
rugat și au asistat 
la slujbele săvârșite 
de Preafericitul 
Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române 
împreună cu 
soborul arhieresc.  

Cu acest prilej, Pa-
triarhul României i-a în-
demnat pe credincioși să 
nu transforme încercări-
le din viața lor într-un pri-
lej de răzvrătire, ci într-o 
ocazie de îndreptare. „Am 
remarcat că unul din pro-
topopii de la Vălenii de 
Munte spunea: «Noi am 
adus aici, la pelerinajul de 
la Sărbătoarea Sfântului 
Cuvios Dimitrie cel Nou, 
daruri alimentare pen-
tru pelerinii bucureșteni. 
Le-am spus credincioși-
lor noștri să rămână să se 
roage în bisericile de aca-
să, pentru că nu pot par-
ticipa la acest hram, în-
să cerem pelerinilor bucu-
reșteni să se roage și pen-
tru credincioșii noștri ca-
re nu au putut participa». 
Deci, această frățietate 
s-a arătat în mod spiritu-
al, duhovnicesc, prin ru-
găciune și prin fapta bu-
nă, printr-un gest de iubi-
re frățească. Să ne ajute 
Bunul Dumnezeu ca orice 
încercare în viața noastră 
să nu fie prilej de răzvră-
tire, ci prilej de îndreptare 
și de mai multă apropie-
re de Dumnezeu și de se-
meni. Dacă încercările în 
viață ne apropie mai mult 
de Dumnezeu prin rugă-
ciune și de semenii noș-
tri prin fapte bune, atunci 

primim o binecuvântare 
deosebită - aceea a gân-
dirii înțelepte și binefăcă-
toare“, a spus Patriarhul 
Daniel, la finalul Sfintei Li-
turghii oficiate la Altarul 
de vară de lângă Catedra-
la Patriarhală. 

Patriarhul 
României, 
mulțumiri 
credincioșilor 
pentru răbdare și 
înțelepciune

În predica sa, Preafe-
ricitul Părinte Patriarh Da-
niel a evidențiat faptul că 
„lumea l-a cinstit pe Sfân-
tul Dimitrie mai ales în 
anii grei ai comunismului, 
când Biserica era perse-
cutată”. (...) Prin aceasta 
vedem că «Dumnezeu nu 
se lasă batjocorit», după 
cum spune Sfântul Apos-
tol Pavel (Galateni 6:7). 
Fraților, Dumnezeu nu 
se lasă batjocorit”, a ex-
plicat Părintele Patriarh. 
„El este îndelung-răbdă-
tor, dar este și drept. Mai 
întâi iubirea Sa milosti-
vă copleșește dreptatea 
Sa. Dreptatea Sa se arată 
atunci când El dorește în-
dreptarea oamenilor, fo-
losind uneori și medica-
mente amare, nu numai 
dulci pentru îndreptarea 
oamenilor și așa îngăduie 
ca ei să fie certați cu dife-
rite încercări”. De aseme-

nea, acesta le-a mulțumit 
„în modul cel mai căldu-
ros” pelerinilor prezenți 
în zilele Sfântului Dimi-
trie pe Dealul Mitropoli-
ei, care au respectat re-
gulile sanitare impuse de 
pandemia de COVID-19. 
„Vă mulțumim și pentru 
răbdare, dar și pentru în-
țelepciune, pentru că, în 
mod exemplar, ați ară-
tat multă disciplină, mul-
tă rânduială. (...) Şi noi 

am constatat că în aceas-
tă situație dificilă, care 
n-a mai fost în anii tre-
cuți, de pandemie, cre-
dincioșii  s-au adaptat, au 
respectat regulile sanita-
re cerute de autorități, au 
păstrat distanța fizică sa-
nitară și, desigur, au pur-
tat mască, au fost foarte 
înțelegători”, a mai spus 
Preafericitul Părinte Dani-
el, Patriarhul Bisericii Or-
todoxe Române.

RELIGIE

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

„De obicei când vor-
bim despre persecuții ne 
referim la persecuțiile din 
Imperiul Roman, dar as-
tăzi suntem martori la 
informațiile care circulă pe 
toate canalele de știri des-
pre o mulțime de creștini 
care sunt decapitați, arși 
de vii, bunurile lor și bi-
sericile în care se închi-
nă sunt aruncate în aer 
în foarte multe țări în ca-
re Biserica lui Hristos es-
te persecutată”, a spus 
Episcopul vicar Patriar-
hal Varlaam Ploieșteanul, 
citat de Basilica.ro. Po-
trivit aceleiași surse, 
Preasfințitul Părinte a re-
amintit cuvintele pline de 
nădejde ale Mântuitorului 
Hristos: „În lume necazuri 
veți avea, îndrăzniți, Eu 
am biruit lumea”. Apoi a 
evidențiat perioadele gre-
le prin care a trecut Bise-
rica și în urma cărora, a 
ieșit victorioasă. „S-a lup-
tat mulțimea creștinilor 
cu mâinile goale cu cel 
mai puternic imperiu, cu 
cel Roman, apoi aproape 

un secol s-a  luptat în Ru-
sia sovietelor și jumătate 
de secol în țările comu-
niste cu cea mai odioa-
să ideologie anticreștină 
și, de fiecare dată, Bise-
rica a ieșit întărită potri-
vit cuvintelor unui teo-
log apusean din secolul al 
II-lea: Sângele martirilor 
este sămânța creștinilor. 
Amintindu-ne viața lumi-
noasă și sfârșitul eroic al 
Sfântului Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir, să ne încu-
rajăm și noi ca în aceste 
vremuri de încercare în 
care chiar în țări creștine 
Bisericile sunt incendiate, 
crucile sunt profanate și 
creștinii limitați în mani-
festările lor de credință în 
multe feluri. Să ne încura-
jăm și noi să fim mărturi-
sitori ai credinței cu con-
vingerea că Dumnezeu, 
care a făgăduit mucenici-
lor cununa vieții, ne-o va 
oferi și nouă cu condiția 
ca această mărturisire să 
o facem până la sfârșit”, a 
mai spus Preasfințitul Pă-
rinte. 

Perioadele grele prin care a trecut 
Biserica de-a lungul timpului le-au fost 
amintite credincioșilor de către Episcopul 
vicar Patriarhal Varlaam Ploieșteanul, încă 
din seara privegherii săvârșite la Catedrala 
Patriarhală, în cinstea Sfântului Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir. Acesta a subliniat 
faptul că religia creștină este cea mai 
persecutată din întreaga lume. 

PS Varlaam 
Ploieșteanul: 

„Religia 
creștină, 
cea mai 

persecutată 
din lume”

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române: 

„Dumnezeu lucrează 
delicat prin sfinţii săi, dar 

nu se lasă batjocorit!”
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