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BISERICA SFÂNTUL NICOLAE

PROIECTUL CASĂ PAROHIALĂ ȘI SALĂ SOCIALĂ
Cu ajutorul lui Dumnezeu biserica Sfântul Nicolae a devenit din ce în ce mai
mică pentru numărul crescând al enoriașilor. Această discrepanță dintre
numărul frățiilor voastre și spațiul necesar desfășurării misiunii noastre ne
impune să dezvoltăm aceasta initiativă: cumpărarea unei case parohiale,
unde vom putea amenaja o sală socială și spațiu pentru Școala Duminicală,
anume proiectul “Casă Parohială și Sală Socială”. În duh de solidaritate
creștină, vă chemăm să deveniți susținători ai proiectului nostru de a obține
fonduri necesare achiziționării acestei case, care ne rugăm Bunului Dumnezeu
să fie cât mai deaproape de biserica noastră.

EVANGHELIA DIN DUMINICA A OPTA DUPA RUSALII

Succesul oricărei acțiuni constă în esență în ajutorul Bunului Dumnezeu și
răspunsul Lui la rugăciunile oamenilor săi. Fericiți vor fi, acum și în
eternitate, cei care se vor număra printre donatori; ei primesc daruri cerești
netrecătoare și se vor bucura de pomenire veșnică.
Cu ajutorul și implicarea frățiilor voastre putem face un pas decisiv înainte.
Puteți acum să contribuiți la înfăptuirea unui obiectiv major pentru
comunitatea noastră și care va rămâne generațiilor viitoare. Toți ostenitorii și
binefăcătorii noștri vor fi pomeniți la Sfântul Altar, chiar și atunci când din
binecuvântate pricini, nu veți avea posibilitatea să veniți la biserică.

Să dea fiecare așa cum socotește el cu inima, nu cu parere de rău sau de silă, căci
Dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să prisosească tot
darul la voi, pentru ca'ntotdeauna întru toate având toată îndestularea, spre tot lucrul
bun să prisosiți. (II Corinteni 9, 7-8)
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n vremea aceea, Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă
de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii
au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut;
deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare.
Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să
mănânce. Iar ei i-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi el a
zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi
luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi,
frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat
toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece
coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară
de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie
şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul
mulţimilor. (Matei 14, 14 - 22)

Cel mai bun... este cel care te iubeste
Referitor la idealurile noastre, la asteptarile pe care le avem de la noi, in primul rand, apoi de
la ceilalti, fiecare dintre noi isi formuleaza foarte clar obiectivele, intentiile si pretentiile de la
viata.
Un orizont de asteptare se contureaza pentru fiecare atat in ce priveste relatia sa cu
Dumnezeu, cu Biserica, dar si legat de aspecte ce tin de alte capitole: profesie, dragoste,
viata sociala, anume relatiile cu semenii nostri, cu prietenii si apoi cu cei din familie...
Insa de prea multe ori, raportul intre ceea ce dorim si ceea ce facem pentru a obtine, nu este
unul just.
Ori vrem ceva ce nu ni se cuvine, ori vrem prea mult si prea repede, ori dorim ceea ce nu ni se
potriveste, ori nu depunem efortul necesar pentru atingerea telurilor, ori n-a venit timpul
implinirii unui lucru dorit sau nu e inca vremea rasplatirii...
Din aceasta enumerare de cauze le excludem pe acelea cand suntem impiedicati de altii, care
doresc sa faca acelasi lucru ca si noi sau care nu doresc ca noi sa facem acel lucru sau mai
grav, cand nu vor sa mai faca nimic, blocandu-ne si pe noi datorita unei cuplari nefericite la un
proiect comun sau din pricina unei coeziuni deraiate atunci cand se lucreaza "in echipa", dar
sunt interese sau opinii diferite.
Oricare dintre aceste situatii, dar si altele, ne trimit direct spre esec, apoi ne lamentam de
nereusitele noastre. Foarte des facem alegeri nepotrivite purtati de simturi sau doar de minte
ori numai de inima si astfel, intr-un mod dizarmonic, incercam sa reglam actiunile noastre
ulterioare cu "penitente" sau prin eliberarea unor "agresivitati" ce se nasc din frustrari si
complexe.
Tristetea, nemultumirea si frustrarile - spun Parintii Bisericii - se nasc dintr-un decalaj intre
mijloacele de care dispunem si scopurile care ni le propunem, dintr-o inadecvare intre ceea ce
vrem si ceea ce putem obtine cu adevarat de la noi si de la viata.
Aceasta disfunctie electiva se intampla pentru ca, ravnim la prea multe lucruri din lumea
aceasta, uitand sa adunam "comori in cer" si in sufletele noastre, pe care nu le mai poate rapi
sau strica nimeni si nimic, "nici furul, nici molia, nici rugina..." (Luca 12,33).
O alegere nepotrivita, mi-a fost mai demult relatata de o doamna profesoara. Era vorba
despre cum a venit la ea o eleva, care cauta un meditator, dupa ce mai fusese si pe la alti
profesori mai eruditi si mai vestiti de prin cetate. Unul facea pregatire cu 4-5 elevi odata, altul
era autor de manuale. Personalitati locale, vedete...
Nici unul nu reusise sa deschida mintea acelui copil spre a intelege din tainele materiei
respective.
Povestea copila..."Nu o interesa cat de putine stim noi, ci voia sa ne arate cat de multe stie

ea. Aveam impresia ca vorbeste in fata oglinzii si spune la un moment dat: O cat de desteapta
sunt, o cat de multe stiu...Si atunci m-am hotarat sa schimb meditatorul si am plecat la o alta
profesoara, care m-a ajutat sa inteleg si eu disciplina predata. Avea rabdare, imi explica totul,
simplu si la obiect, fara adaos si fara lipsa..."
Alte alegeri nepotrivite, de asemenea, le fac tinerii si cand isi aleg prietenii...pe urma
dezamagiri...
Mai tarziu isi aleg gresit sotia, respectiv partenerul de viata...apoi certuri, neintelegeri,
divorturi...Multi, prea multi umbla cu sabloanele dupa ei, cu tipare, robiti de prejudecati, inselati
de aparente, iar daca nu se potrivesc candidatii cu prototipurile lor, cauta, cauta si iar
cauta...apoi dezamagiri...
La fel si cu scoala...alearga toti dupa cei mai vestiti profesori, este o adevarata isterie si cu
alegerea scolilor...Este o invazie spre "pomii laudati", mai ceva ca intr-o zi de promotii la un
supermarket...Cohorte de oameni, manati de instinct se indreapta compact ca si gazulitele
spre sursa de lumina...
Tot mai multi ramanem surzi la indemnul apostolic: "Neprivind noi numai la cele ce se vad, ci
si la cele care nu se vad..."(II Corinteni 4,18). Cele care nu se vad sunt elementele
substantiale, caracterul, inima omului, sufletul sau...
Tot asa se intampla si cu alegerea duhovnicului...toti se duc cu sacul la pomul laudat...
Un om este bun fiind aproapele tau, daca are timp si de tine si te ajuta la nevoie, daca iti
asculta pasul si nu te judeca, daca nu te priveste de sus, daca plange cu tine si daca se
bucura cu tine, in tot cazul si necazul...ca un prieten, ca un frate.
Vazand rezultatele, pe urma analizand consecintele acestor adeziuni colective si dezamagirile
ulterioare ale multora, ce survin unor alegeri nepotrivite, intrucat spiritul de turma functioneaza
in toate privintele si la aproape toate capitolele, am ajuns la cateva concluzii, pe care le voi
enunta foarte simplu si categoric:
Cel mai bun prieten este... prietenul care te iubeste "nu numai cu vorba , ci si cu fapta si
adevarul"...Cea mai buna sotie este... sotia care te iubeste si la bine si la rau, o viata intreaga
si dincolo de moarte...
Cel mai bun duhovnic este...duhovnicul care te iubeste si caruia ii pasa de turma...
Cel mai bun dumnezeu este ... Dumnezeul care te iubeste aratandu-ti mereu Calea...
Deci, cel mai bun din orice categorie ...este cel care te iubeste, nu cel care-ti place tie si pe
care ti l-ai dori, ci acela care-ti spune adevarul si caruia ii pasa de viata ta, care are rabdare cu
tine si care te odihneste, care te ingrijeste, te mangaie si te incurajeaza si care este
intotdeauna alaturi de tine cand ai nevoie de el...
Pr. Alin-Cristian Preotu

