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Invitaţie către cei îndepărtaţi de Biserică: veniţi 

să-L căutăm pe Dumnezeu! 

Viaţa religioasă e văzută, in mod obişnuit, ca drumul celor 

care, prin credinţă, şi-au găsit liniştea şi răspunsurile la toate 

întrebările vieţii. De aceea, mulţi oameni care se luptă cu 

diferite întrebări existenţiale, au reţineri sau refuză să vină la 

Biserică. În „mersul la Biserică“ ei văd doar încadrarea într-un 

set de forme, ritualuri şi tradiţii. Portretul-robot al omului 

care frecventează Biserica pare a fi cel al unui om fără 

îndoieli, fără crize lăuntrice: unul care practică „rânduiala“ – 

şi atât. Un „ştie-tot“ care, în caz că nu îi ignoră, le atrage 

atenţia celor „ne-introduşi că nu fac bine cutare sau cutare 

lucru.  

În mod greşit, concepţia larg răspândită este că Biserica se 

adresează doar celor care L-au găsit pe Dumnezeu, nu şi celor 

care îl caută. Această abordare face ca mulţi oameni (şi mai 

ales tineri) care au întrebări privitoare la drumul credinţei, 

critici sau nedumeriri față de  diferite practici religioase, să 

se îndepărteze de Biserică – mai ales în lipsa unui părinte 

duhovnicesc. La şi în Biserică par să aibă loc doar cei cu 

certitudini, nu însă şi cei care caută sau au îndoieli. Aceştia 

din urmă se simt timoraţi, nedoriţi, ruşinaţi pentru faptul că 

nu sunt satisfăcuţi de răspunsurile de catehism.  

 

Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi din primele secole creştine, vom vedea că situaţia ar trebui să 

stea cu totul altfel! Credinţa este un drum cu multe trepte, cu suişuri – dar şi coborâşuri. Până la sfârşitul vieţii, credinţa este 

supusă examenelor, încercărilor şi provocărilor. Astfel încât unul din marii călugări ai Pustiei egiptene (sec. IV), avva Pimen, 

spune chiar: „bună este ispitirea, ea il face pe om mai lămurit“ (Patericul egiptean). Iar avva Antonie cel Mare spune: “Nimeni 

neispitit nu va putea să intre în Împărăţia Cerurilor. Că zice: ridică ispitele şi nimeni nu este care să se mântuiască.” 

Psalmii fac adeseori referire la stări de îndoială, deznădejde şi neputinţă lăuntrică : „Pană când, Doamne, mă vei uita până în 

sfârşit? Până când vei intoarce faţa Ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi 

noaptea?” (Psalm 12, 1-2). Sau, in psalmul 21,1: „Dumenezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai 

părăsit?” Psalmistul se simte părăsit de Dumnezeu. Disperarea lui capătă însă formă de rugăciune. Pe de o parte, se simte 

„uitat până în sfârşit”, se teme că va „adormi întru moarte”. Pe de altă parte, el îşi trăieşte această disperare în faţa lui 

Dumnezeu, Îl caută pe Dumnezeu şi se vrea căutat de EL: „Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu...” (Psalm 12,4). 

Întrebările către Dumnezeu se ţin lanţ în psalmi. Nu sunt întrebări retorice, sunt întrebări ale sufletului aflat pe un drum. 

continuare > 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

                 

                  

 

 

 

 

 

       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 

            

 

 

 

 

     

Rugăciunea devine strigăt către Dumnezeu. De pildă, în renumitul psalm 87, pe care îl auzim la fiecare slujbă a Utreniei : 

„Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat si noapte înaintea Ta” (Ps. 87,1). Psalmul culminează în versetul 15, unde 

psalmistul dă glas disperării sale, după un lung şir de întrebări adresate lui Dumnezeu: „Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi 

întorci faţa Ta de la mine?” Biserica a preluat în pravila de rugăciune zilnică aceşti psalmi, tocmai pentru a arăta că relaţia omului 

cu Dumnezeu nu este una statică. Întrebările ţin de drumul credinţei. Important este ca ele să fie mereu adresate şi lui 

Dumnezeu.  Cu cât se simte mai „umplut de rele” în sufletul său (Psalm 87,3), cu cât îşi vede viaţa „apropiată de iad”, cu atât mai 

ardentă devine rugăciunea-strigăt a psalmistului. El se simte „lepădat de la mâna” lui Dumnezeu, uitat, ignorat. Şi totuşi, toată 

această stare de revoltă faţă de Dumnezeu este un chip al credinţei, devreme ce, chiar şi în disperare, el rămâne în dialog cu 

Dumnezeu. Ca, de altfel, şi în psalmul 68, 1-4: „Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundatu-m-

am în noroiul adâncului, care nu are fund. Intrat-am în adâncurile mării şi furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorţit-a 

gâtlejul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu.” 

Psalmii ne arată că rugăciunea nu este doar modalitatea de a-i mulţumi lui Dumnezeu, ci ea poate deveni loc al întrebărilor, 

nedumeririlor, căutărilor existenţiale. Să îl întrebăm pe Dumnezeu ce este cu noi!  

Biserica este deschisă nu doar celor care L-au găsit pe Dumnezeu, ci şi celor care Îl caută. Pentru aceasta şi atitudinea celor din 

Biserică (a „practicanţilor”) trebuie să se schimbe, să recapete ceva din duhul primilor creştini: misionari prin iubire şi prin 

Cuvânt, mărturisitori prin fapte, nu prin teorii, jertfitori în bucurie pentru celălalt.  

Pr. Dr. Ioan Moga 

 
 

 
„Minunile lui Dumnezeu în natură”. Proiect 

educaţional de descoperire a minunilor lui Dumnezeu 

în creaţie.   

Duminică, 15 mai, după ce au participat la Sf. Liturghie, 

copii, tineri şi enoriaşi ai Bisericii Sf. Antonie din Viena au 

vizitat una dintre cele mai importante firme de extragere a 

mierii BIO de lângă Viena. Aici li s-a arătat, pas cu pas, care 

este procesul de recoltare a mierii până să ajungă ea pe 

masă. Ulterior, grupa de mici si mari descoperitori a mers în 

natură, la marginea pădurii, la unii din stupii firmei 

respective şi au văzut albinele la lucru. Bucuria cea mai 

mare a fost aceea că, la final, pe lângă rugăciune, agapă şi 

joacă, toţi cei prezenţi au putut să guste şi să ia acasă 

fagure de miere.  

Astfel, „fagurele de miere”, hrană cu rezonanţe pascale, a 

devenit prilej de întâlnire cu înţelepciunea lui Dumnezeu 

revărsată în creaţie. Toţi au primit recunoscători 

informaţiile detaliate ale apicultorului Constantin Belgun, 

enoriaş al parohiei, despre munca şi jertfa albinelor, despre 

structura unei familii de albine, despre ritmul unui stup, 

despre polen şi ceară, dar şi despre pericolele chimizării 

agriculturii. În plus, ştiind acum că o albină, în decursul 

vieţii ei de doar 45 de zile, recoltează nu mai mult de o 

lingură de miere, înţelegem cât de preţioasă este mierea!  

  

MĂRTURII, GÂNDURI, ESEURI 

 



 
 

 

 
  

DIN ÎNVĂŢĂTURILE MARILOR DUHOVNICI ROMÂNI  

PĂRINTELE TEOFIL PĂRĂIAN 

 

 

Despre ICOANE 

„Toate icoanele sunt şi făcătoare de minuni, dacă oamenii au credinţă în Dumnezeu şi dacă Dumnezeu vrea să Se descopere 

în cutare sau în cutare icoană.” 

„Ar trebui preoţii să nu sfinţească orice fel de icoane, ci ar trebui să sfinţească numai icoane care sunt corespunzătoare cu 

Tradiţia Bisericii. Când vine unul ca să-i sfinţească o icoană care nu corespunde, să spună că aşa ceva nu se sfinţeşte. Dacă vrei 

să o păstrezi, treaba ta, dar nu ca icoană.” 

NATURA ca reflex al prezenţei lui Dumnezeu 

„Mi-aduc aminte de ai mei de acasă că ziceau să nu facem sfărâmituri de pâine, că e păcat, să nu călcăm pâine că e păcat, că 

pe grâu e obrazul lui Dumnezeu. Eu, când eram copil, tare aş fi vrut eu să ştiu cum îi obrazul lui Dumnezeu pe grâu. Imi 

închipuiam că dacă se uită cineva cu microscopul, chiar vede cum îi faţa lui Dumnezeu! Bineînţeles că ăsta era un gând de 

copil. După aceea mi-am dat seama că nu poate fi aşa, dar că, de fapt, pe orice creatură a lui Dumnezeu e exprimat 

Dumnezeu în înţelepciunea Lui, în puterea Lui, în bunătatea Lui, în ceea ce poate El să manifeste.” 

Despre MUZICĂ şi LITERATURĂ 

„Citeam despre Johann Sebastian Bach, că este considerat al cincilea evanghelist pentru mulţimea gândurilor sfinte din 

Evanghelie pe care le prezintă în muzica sa: Oratoriile de Crăciun şi de Paşti, Cantatele şi Coralele sunt cu iz duhovnicesc şi cu 

afirmaţii din Evanghelie. Tot ce putem acumula noi frumos din muzică, literatură, nu numai din Evanghelie, ne zideşte. Este 

atâta literatură bună, frumoasă, care ne zideşte, care ne împodobeşte mintea, fie că e vorba de poezii, fie că e vorba de schiţe, 

de nuvele, de romane, lucruri care sunt bune, pe care le citeşti şi care contribuie la formarea noastră duhovnicească! Imi place 

muzica simfonică, îmi place Vivaldi, muzica preclasică, îmi place Mozart, îmi place Beethoven... Foarte mult îmi place! […] Îi 

îndemn şi pe alţii să asculte, să asculte o muzică ziditoare, o muzică care te ridică mai presus de lumea aceasta, pentru că-i o 

muzică adusă nu din împătimiri, ci din nepătimiri.” 

„Noi nu suntem exclusivişti. Noi ne bucurăm de tot ce-i frumos în lumea aceasta.” 

Sf. LITURGHIE 

„Sfântul Maslu e o slujbă de care se bucură credincioşii, din păcate, mai mult decât de Sfânta Liturghie. Şă să ştiţi că nu e bine. 

Fiecare lucru trebuie ţinut la măsurile lui. Cea mai înaltă dintre toate slujbele Bisericii noastre este Sfânta Liturghie.” 

„N-are ce căuta la mine un om care-L neglijează pe Dumnezeu, un om care îl pune pe Dumnezeu la spate şi, eventual, 

televizorul în faţă, sau sportul în faţă, sau altceva. […] Duminica trebuie să mergi la biserică, iar dacă nu mergi la biserică 

pierzi tot ce se face în biserică. Mai întâi de toate, nu eşti sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Unde auzi în altă parte: „Harul 

Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”? Ai auzit pe 

stadion vreodată aşa ceva? Nu.” 

 

 

 
 
 
 
 
                    

 

 

Contact:  

Pr. dr.  Ioan Moga, Email: pr.moga@rumkirche.at, Tel: 0676 7728190 

Pr. Viorel Ghera, Tel: 0681 105 67 853 

 

Cont bancar (pentru donaţii sau contribuţii) 

Bank Austria, IBAN: AT32 1200 0100 0814 2019, BIC: BKAUATWW 

Inhaber: „Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde – Antonius-Kirche“ 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ORICE DONAŢIE sau „DAUERAUFTRAG“  

date pentru plata ratei de cumpărare a Bisericii sau pentru lucrările în desfăşurare. 
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IMPRESII FOTOGRAFICE DE LA PAŞTI 

MULŢUMIM TUTUROR STRĂDUITORILOR, MICI ŞI MARI ! 

 


