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Veniti la Mine !

Istoria Sfintei Mănăstiri dintr-un Lemn

Sfânta Mãnãstire dintr-un Lemn îşi are originea în
urma unei minuni sãvârşite de Maica Domnului pe

locul unde se aflã ridicatã Biserica de lemn, construită
din materialul unui singur stejar secular, de unde îi vine
şi denumirea de “Mânãstirea dintr-un Lemn”.

Cea mai veche tradiţie despre mânãstire a fost
consemnatã în scris de diaconul Paul de Alep, care a
însoţit pe Patriarhul Macarie al Atiohiei în cãlãtoriile
acestuia prin Ţãrile Române, între anii 1653-1658. Dupã
cum noteazã Paul de Alep, un cãlugãr care a trãit o
parte din viaţã la Sf. Munte Athos (Grecia), la
întoarcerea în Ţara Româneascã, a adus cu el o icoanã
a Maicii Domnului pe care o ascuns-o în scorbura unui
stejar secular. În acea vreme, în ţarã fiind invazie
turceascã, ca Sf. Icoanã sã nu fie profanatã, a gãsit
aceastã modalitate şi astfel a stat tãinuitã acolo pânã la
jumãtatea a secolului al XVI-lea, când s-a descoperit în
repetate rânduri, în vis, unui cioban cu numele de Radu,
care venea cu turma de oi odihnind-o la poalele
bãtrânului stejar. Maica Domnului îi poruncea în vis,
spunându-i: “Dorinţa mea este ca tu sã construieşti
aici pentru mine o bisericã din acest copac”. În urma
acestei descoperiri taie stejarul, în scorbura cãruia
gãseşte Sf. Icoanã a Maicii Domnului, şi împreunã cu
ţãranii meşteri ai locului ridicã mica Bisericã de lemn în
cinstea Sf. Icoane.

Mitropolitul Ungrovlahiei, Nefit Cretanul,
cercetând Mânãstirea dintr-un Lemn la 29 iulie 1745,
ne spune despre acelaşi “cioban cu numele de Radu”,
din timpul lui Alexandru Vodã (1568-1577), care a visat
Icoana Maicii Domnului despre care aminteşte Paul de
Alep, şi tãind stejarul în care gãseşte Icoana, a construit
numai din materialul lui, o Bisericã de lemn.

Despre minunile Maicii Domnului se duce în
curând vestea şi credincioşii vin din toate pãrţile în
pelerinaj la mica bisericuţã, pe care oameni pioşi, drept
recunoştinţã pentru alinarea durerilor şi îndeplinirea
rugilor fãcute, încep sã o înzestreze cu danii, printre

care prima danie înregistratã printr-un document
dateazã de la Mihnea Turcitul (1579).

Sf. Icoanã este pictatã pe lemn de chiparos în
Sf. Munte Athos, la mãnãstirea Theotocos. Înfãţişarea
veche a Sf. Icoane a trezit curiozitatea multor cercetãtori
de artã religioasã, printre care şi prof. Andrei Grabar de
la Universitatea din Strasbourg, identificând-o ca fiind
pictatã în secolul al IV-lea, dupã o Icoanã a Sf. Apostol
Luca, de la care se mai pãsteazã 3 exemplare la fel ca
cea de la Mãnãstirea Dintr-un Lemn.

Ca o mãrturisire a bãtrânului stejar din care s-
a construit bisericuţa se mai pãstreazã încã 5 stejari
seculari, declaraţi monumente ale naturii ocrotiţi prin
lege şi având o vechime între 700-900 ani.

Sfânta Icoanã se aflã în iconostaşul Bisericii
de zid, unde, atât în trecut cât şi în prezent, reprezintã
cel mai valoros obiect istoric şi de arta venerat cu multã
evlavia de toţi credincioşii.

Câteva minuni săvârşite la Sfânta Icoană

În cele urmeazã vom relata numai câteva din
nenumãratele minuni care s-au sãvârşit la aceasta

Sfânta Icoanã:

O întâmplare care a impresionat adânc pe contemporani,
fiind consemnatã şi de cronicarii vremii, a avut loc la
Mãnãstirea dintr-un Lemn.

În anul 1714, chiar în ziua decapitãrii lui
Constantin Brâncoveanu şi a fiilor sãi, Păuna
Cantacuzino, noua doamnã, care se afla la Mãnãstirea
dintr-un Lemn, fiind în Biserică la Sf. Liturghie, în faţa
mulţimii adunate a fost cuprinsă de un acces de
demenţã. Se confirmã cã în momentul decapitãrii Sf.
Constantin Brâncoveanu, doamna Păuna, aflându-se
în faţa Sf. Icoane, a cãzut într-o stare de extaz în care
vede pe Maica Domnului cum se desprinde din Icoanã
şi vine spre ea mustrând-o. În atmosfera creatã de
mazilirea lui Brâncoveanu, a cãrui execuţie era aşteptatã
cu groazã din zi în zi, cele întâmplate s-au pus pe

Câteva din minunile săvârşite la
Sfânta Icoană a Maicii Domnului

de la Mănăstirea dintr-un Lemn
Monahia Teodosia Ancuta  şi  monahia  Marina Muntean
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socoteala remuşcãrilor de conştiinţã ale doamnei. Stefan
Cantacuzino, pentru a salva aparenţele, a dat vina pe
stareţa Mãnãstirii, Olimpiada (mãtuşa doamnei Pãuna)
şi pe douã femei cum cã ar fi fãcut “farmece”. Stareţa a
fost surghiunitã la Mãnãstirea Govora şi ziditã într-o
chilie iar cele douã femei au fost spânzurate. Pentru a
întãri cele spuse mai sus, amuntim că în timpul
restaurãrilor de la Mãnãstirea Govora s-au gãsit într-o
chiliuţã oase feminine şi un ulcior pentru apã.

+
O fetiţã de 3 ani din judeţul Mureş, pe nume Florina,
îmbolnãvinde-se de epilepsie, pãrinţii erau disperaţi
ducând-o pe la mai mulţi medici, fãrã nici un rezultat.
Fiind foarte credincioasă şi şi cu fricã de Dumnezeu,
mama fetiţei, visează într-o noapte Icoana Maicii
Domnului de la Mănăstirea dintr-un Lemn şi  aude un
glas: “ Fetiţa voastrã se va face bine la Mãnãstirea
dintr-un Lemn, unde se aflã Icoana Mea Fãcãtoare de
minuni”. Dimineaţa îi povesteşte soţului  şi caută
împreunã unde se aflã aceastã Mãnãstire. Cineva le dã
numele unei mãicuţe, cãreia la început i se adreseazã
printr-o scrisoare, istorisindu-i toate cele întâmplate.

La primirea scrisorii maica respectivã le trimite
un mic colet cu Sfântul Mir din candela Maicii
Domnului, agheazmã şi târnosealã cu explicaţii pentru
fiecare în parte. Spre uimirea tuturor care conoşteau
situaţia, din clipa în care fetiţa ( bineînţeles ajutatã de
mamã ) a folosit aceste sfinţenii, niciodatã pânã în
prezent n-a mai facut nici o crizã. Pe urmã au venit şi
personal pãrinţii cu fata pentru a se închina şi a-i mulţumi
celei pline de Dar pentru ajutorul primit. Şi dacã Florina
este întrebatã cine te-a fãcut bine? Ea spune cu toatã
convingerea cã: “ Maica Domnului de la Mãnãstirea
dintr-un Lemn”. Iar pãrinţii au rãmas ca binefãcãtori ai
mãnãstirii, trimiţând anual o sumã de bani pentru
ajutorul şi întreţinerea Sfântului Locaş.

+
O tânãrã de 16 ani din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea,
pe nume Maria, având parezã totalã, a fost adusã pe
targã la Sfânta Icoanã. În timpul Sfintei Liturghii, la
Vohodul cel Mare, când preotul a ieşit cu Sfintele Daruri
trecând peste bolnavã, spre uimirea celor din jur a
deschis ochii. Dupã încã câteva Sf. Liturghii, tot la fel,
trecând peste dânsa, ea şi-a cãpãtat în întregime
sãnãtatea, spre Slava lui Dumnezeu. Iar ca drept
mulţumire şi-a închinat viaţa Maicii Domnului intrând
ca vieţuitoare în Sfânta Mãnãstire.

+
Unui cetãţean din Rm. Vâlcea, pe nume Emil, în vârstã
de 50 de ani i-a apãrut o tumoare canceroasã la abdo-
men, fiind operat la spitalul Fundeni de marele prof.
chirurg Setlacec, de douã ori, iar a 3-a oarã, când l-a
redeschis, n-a mai garantat într-o posibilã însãnãtoşire.
Soţia lui vãzându-se  ameninţatã  sã-şi piardã soţul,
disperatã, a venit la Sfânta Icoanã spunând cã numai o

minune a lui Dumnezeu şi a Prea Curatei Sale Maici
poate sã intervinã pentru a salva situaţia. Mult timp
venea, nefiind cunoscutã, se ruga la Sfânta Icoanã,
lãsând de fiecare datã câte dar pe care noi îl gãseam
mai târziu. Când a fost “depistatã” ea ne-a relatat
situaţia soţului ei. Mãicuţele au sfãtuit-o sã-l aducã
personal ca sã se atingã de Sfânta Icoanã. Dându-i şi
anumite sfinţenii, spovedindu-se şi împãrtãşindu-se
regulat nu a mai fost nevoie de altã intervenţie
chirurgicalã. Sunt 12 ani de când bolnavul se aflã în
stare bunã, recãpãtându-şi sãnãtatea, venind regulat
sã aducã mulţumire Sfintei Fecioare.

+
Într-una din zile, venind un autocar cu turişti pentru a
vizita mãnãstirea, dupã explicaţiile date de mãicuţa ghid,
urma ca toţi sã treacã pe la Sfânta Icoanã pentru a se
închina. O doamnã când a ajuns la o distanţã de un
metru de Sfânta Icoanã a Maicii Domnului a simţit o
putere care nu-i dãdea voie sã înainteze. Maica ghid,
neştiind nimic, a rugat-o sã poftescã pentru a se
închina. Ea a spus cã simte o putere care o opreşte sã
mai înainteze. Ea s-a întors şi a ieşit din Bisericã
plângând, nouã rãmânâdu-ne necunoscut motivul
pentru care a fost opritã sã se apropie de Sfânta Icoanã.

+
În ziua de 27dec. 1998, duminicã dupã masã pe la ora 2,
a intrat în Bisericã o familie de oameni din sat disperaţi
din cauza copiilor lor. Fata tremura toatã, dãdea din
cap în toate direcţiile şi scotea nişte sunete de parcă
era posedatã. Bãiatul era ca un muribund adus pe sus
de tatãl sãu, un vãr şi mama cu bunica. Ne-au explicat
cã aceastã stare a copiilor este rezultatul unor farmece
fãcute de mama bãiatului. Au fost aşezaţi amândoi la
Icoana Maicii Domnului, ceilalţi îngenunchind alãturi
de ei, exclamând cu voce tare: “ Maica Domnului noi
nu plecãm de aici pânã nu ne vei face copiii sãnãtoşi.
Maica care îi însoţea i-a stropit cu agheazmã, i-a uns
cu Sfântul Mir din candela Maicii Domnului. Între timp
fata a început sã-şi revinã dar avea dureri de cap
îngrozitoare.

Ce rãu este atunci când oamenii vãd în tine
un ajutor, ţi-l cer, iar tu nu-l poţi oferi! Te simţi atât de
neputincios, de mic, zicea în sine mãicuţa. Am început
sã citesc Paraclisul Maicii Domnului în timp ce toţi
ceilalţi se rugau. De îndatã îmi trece prin minte sã
deschid şi uşiţa de la Maica Domnului unde se poate
atinge lemnul Sfintei Icoane pentru a fi sãrutatã ( icoana
fiind îmbrãcatã în argint). În momentul în care fata a
sãrutat acea porţiune ceva ia luat durerea de cap şi a
simţit cã nu mai are nimic. Pe bãiat l-au luat pãrinţii pe
braţe l-au aşezat pe un scaun cu capul aplecat pe Sf.
Icoanã, stând circa o jumãtate de orã, dupã care a sãrutat
şi el porţiunea aceea din Sf. Icoanã sculându-se de
parcã nu s-ar fi întâmplat nimic cu el. Pãrinţii şi-au luat
copii, cu ochii plini de lacrimi şi s-au întors acasã,
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revenind la slujba vecerniei când Pãrintele le-a citit o
dezlegare pentru iertarea pãcatelor. De atunci  vin foarte
des la Sfintele Slujbe.

+
În urmã cu 2 ani, un domn din Curtea de Argeş face un
accident de maşinã în care rãneşte un om. Îl ia, îl duce la
spital, suportã cheltuielile, îi oferã banii pe care i-a
pretins (o sumã foarte mare), în acelaşi timp rugându-l
sã nu-i deschidã proces. Neţinându-şi promisiunea,
acela l-a dat în judecatã şi procesul nu se mai termina,
era amânat mereu. Auzind de Sfânta Icoanã a Maicii
Domnului de la Mãnãstirea noastrã, înainte de a se
prezenta la proces a venit şi s-a rugat cu multã credinţã
şi încredere. Întorcându-se, a fost anunţat cã procesul
s-a închis. Dupã câtva timp, revenind sã dea mulţumire
lui Dumnezeu, era însoţit de o vecinã care avea cancer
mamar fiind operatã de douã ori (prima datã la Curtea
de Argeş şi a doua oarã la Bucureşti), rezultatele
ieşindu-i pozitive. Dupã ce s-a închinat la Sfânta Icoanã,
lãsând şi un Acatist ca sã fie pomenitã în continuare,
s-a întors la spital repetând analizele, care i-au ieşit
negative. În prezent se simte bine şi îşi continuã
serviciul bucurându-se în sânul familiei de binefacerile
Lui Dumnezeu revãrsate asupra ei.

+
Un copil cu vârsta de 11 ani, din oraşul Contanţa, fiind
mut din naştere şi auzind pãrinţii despre minunile care
se fac la Sfânta Icoanã de la Mãnãstirea Dintr-un Lemn,
s-au deplasat pentru a se cunvinge de acest lucru,
sperând cã Dumnezeu va fi milostiv şi cu copilul lor.
Intrând în Bisericã, primul lucru la care s-au gândit a
fost sã atingã bãiatul de Sfânta Icoanã. N-au fãcut acest
lucru pentru a ispiti pe Dumnezeu ci cu credinţa fermã
cã Maica Domnului poate sã le ajute în aceastã mare
durere. Într-adevãr, speranţele lor n-au fost deşarte: la
prima atingere de Sfânta Icoanã copilul a vorbit. Dupã
un an de zile, venind în staţiune la Bãile Govora, au
trecut şi pe la Mãnãstirea dintr-un Lemn, întâlnind pe
mãicuţa care i-a condus în prima lor vizitã (când s-a
produs minunea) şi au exclamat: “Acesta este copilul
care a vorbit la Sfânta Icoanã a Maicii Domnului!”

Mulţi dintre cei care prin rugãciunile fãcute la
Maica Domnului s-au folosit şi li s-au îndeplinit cererile
au adus ca dar de mulţumire şi mãrturie anumite obiecte
(exvoturi) reprezentând “de ce a fost vindecat fiecare”
(ochi, mânã, picior, inimã...etc.). Toate acestea
pãstrânde-se într-o vitrinã la colecţia de obiecte vechi
bisericeşti.

Ce gând socotesc că e de la Dumnezeu?
Când rostesc cuvintele Mântuitorului “Luaţi, mâncaţi,
acesta este Trupul Meu ... Beţi dintru acesta toţi, acesta
este Sângele Meu, al Legii  celei Noi“, ştiţi ce înseamnă
sângele? Ştim ce înseamnă tranfuzie de sânge într-un
trup bolnav. Ştim că viaţa se transmite prin sânge.
Atunci deodată tresar! Doamne, de ce ne-ai dat sângele
Tău? Pentru ca să avem viaţă dumnezeiască în noi.
Iisus ştia că prin sânge primim viaţa, viaţa firească,
orice viaţă. Viaţa cea duhovnicească o primim prin
sângele divin, duhovnicesc. Cugetaţi aşa şi veţi simţi
în voi, viaţa de veci.
În viaţa cultică să trăim isihasmul?
Da. Dacă simţi atunci că primeşti viaţa lui Hristos în
tine, nu primeşti oare şi pacea Lui, isihia Lui, liniştea
Lui divină? Eu sunt un om simplu, ca fiecare, dar azi
dimineaţă, când auzeam ectenia, când diaconul cânta
atât de duios şi domol “Iubite-voi Doamne...” “Luaţi,
mâncaţi...”, eram atât de bucuros. Vocea lui era atât de
duioasă şi simplă şi curată că m-am simţit ca în rai, ca

în Împărăţiea lui Dumnezu. O mărturisesc deci cu
sinceritate. Poţi să trăieşti în liturghie, care este
pridvorul Împărăţiei lui Dumnezeu, poţi trăi această
viaţă.
Cum am putea să ne smerim mai mult?

Smerenia înseamnă să-ţi cunoşti legătura cu
Dumnezeu, să-ţi cunoşti exact locul tău în faţa lui
Dumnezeu. Ori în faţa Mântuitorului, Ziditorului, e
făptura lui. De aceea, marele păcat al renaşterii a fost
încercarea omului de a lua locul lui Dumnezeu. Doamne
fereşte! În legătura cu semenii noştri, noi suntem una
înaintea lui Dumnezeu, dar fiecare cu un dar al lui. Unul
a primit cinci talanţi, unul doi, unul unu, că doar n-o să
risipească Dumnezeu în zadar darurile lui. Pe cel care
ştie că va rodi mai mult I-a dat mai mult. Esenţial este să
rodeşti cu talantul pe care ţi l-a dat. Pentru că nu
mulţimea talanţilor contează, ci cum ai rodit. Mi-aduc
aminte de cuvintele fratelui Nicu Steinhardt. de fiecare
dată când venea la taina spovedaniei, după ce încheiam
taina spunea: “Mă plâng mereu părinte că talantul
meu e nerodit”. Şi cât a rodit el!

Jertfa liturgicã si taina misticã
Pr. Prof. Constantin Galeriu
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Cum am putea să devenim mai credincioşi?
În credinţa dăruită de Dumnezeu e o logică de

neclintit. Când am înţeles cuvântul lui Iisus rostit către
Toma: “Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut“
Doamne, ce fericire am gustat în logica acestui cuvânt
al lui Iisus, când mi-am dat seama ce săracă ar fi
existenţa noastră umană dacă s-ar limita la ceea ce
vedem. Ori fericirea omului este să tindă neâncetat de
la ceea ce vede la ceea ce nu vede sau, ca în liturghie,
de la cele arătate la cele nearătate, de la cele ce ştim la
cele ce încă nu le ştim. Şi acest salt, această chemare e
misterul credinţei. Rugaţi-vă să dobândiţi logica
credinţei. E uimitoare, e lumină negrăită şi fericire
negrăită. Cum a spus Iisus “ Fericiţi cei ce n-au văzut şi
au crezut “. Desfă mintea cu inima. Cum?!

Psaltirea, cele şapte laude, îţi formează duhul de
rugăciune, ele te îmbogăţesc îţi schimbă limbajul,
limbajul şi gândirea devin liturghice, devin biblice. La
orice împrejurare îţi iei un cuvânt din psalmist, care-ţi
răspunde, sau din liturghie. O! Ce bogăţie, ce frumuseţe
e în cultul divin! Aşa descoperi adevărul lucrurilor.
Fiecare lucru sau faptă are un adevăr. De ce au zis
Părinţii că fapta, lucrul nostru are două părţi? Orice
lucru are trup şi suflet. Vezi, acesta-i adevărul lucrurilor.
Ce ne puteţi spune despre yoga?

Este o ispită. Yoga aparţine sistemului fundamental
hinduist, de acolo s-a născut cuvântul yoga care
înseamnă unire. Aş vrea să facem distincţie între
practica yoga şi teologia yoga. Practica yoga este una
şi nu numai din partea acestui curent yoga ci în orice
religie este o practică prin care să revin la starea mea
originară, adică nu trupul să mă stăpânească ci spiritul.
Că zic Părinţii “ trupul e o bună slugă dar un rău stăpân
“. Deci, cu aceste exerciţii şi practici omul îşi stăpâneşte
trupul, simţurile şi redobândeşte domnia spiritului,
domnia interiorului asupra exteriorului. Deci asta e o
practică ce nu aparţine numai yogăi, este universală.

 Dacă ne referim însă la yoga ca filosofie, ca
religie, unire cu sufletul universal, cu sufletul cosmic,
observaţi mai întâi că toate aceste sisteme, şi hinduismul
şi yoga şi budismul şi jainismul, toate sunt cosmice,
sunt ca ispita mare a Renaşterii care a exaltat şi eul
uman şi natura, deci o întoarcere la natură nu la
Dumnezeu. Toate acestea sisteme asiatice sunt tantriste
şi în ultimă instanţă îl duc pe om la cufundarea în
natură. Nu descoperă misterul divin ca persoană (Tatăl

Fiul şi Duhul Sfânt) şi pe om ca persoană; omul ca
persoană se dizolvă în sufletul universal, în Brahma,
ca picătura în ocean se dizolvă.

Dacă e vorba de întâlnire cu yoga, nu
creştinul să meargă la yoga ci yoga să vină la Hristos,
numai aşa trebuie pusă problema. A spus Iisus ” nimeni
nu vine la Tatăl decât prin Mine “ şi nu este mântuire
în afară de El, de conştiinţa personală cu care eu mă
aflu în dialog neîncetat şi în eternitate, prin rugăciunea
lui Iisus lucrată. Şi teosofie şi antroposofia sunt
naturităţi.

Mantra este repetarea unei sintagme. Ori
cuvântul nostru fundamental e rugăciunea lui Iisus
“Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,miluieşte-
mă pe mine păcătosul” şi întâlnirea cu El e întâlnirea
cu Dumnezeu în adânc.
Care este legătura dintre moarte, jertfă şi
înviere?

Un prieten al unui om duhovnicesc (al unui
mitropolit) a căzut bolnav şi era muribund, în agonie,
în inconştinţă, la hotarul dintre lumi, al sfârşitul şi al
unui nou început. Soţia lui şi fiica în ultimile două trei
săptămâni nu fuseseră în preajmă. Îl ştiau  bolnav în
spital, apoi îl găsesc în agonie, inconştient. Ţipă,
plâng, în zadar, el n-aude. Să fim atenţi! Atunci apare
şi duhovnicul, care îi era prieten vechi, din copilărie. A
spus celor două să îngenuncheze şi a îngenunchiat şi
duhovnicul şi a început să zică rugăciunea lui Iisus şi
să murmure cântări din săptămâna patimilor şi din
noaptea Învierii şi deodată Pavel a început să deschidă
ochii şi să dea semne că aude tot şi poate comunica.
De la hotarul dintre lumi s-a mai întors o clipă înapoi
spre  lumea de aici şi duhovnicul i-a spus: “ Pavele,
soţia şi fica ta au venit să-şi ia adio. Şi atunci soţia la
sărutat pe frunte, fata i-a sărutat mâna şi duhovnicul i-
a spus: “Pavele, acum poţi să pleci” şi Pavel a plecat
dar a plecat pe celălalt tărâm, în lumină, nu în întuneric.
Ce l-a trezit pe Pavel? Rugăciunea. Ce a fost mai adânc
în el? Numele lui Iisus Hristos, înviat din morţi, cu
moartea pe moarte călcând. O asemenea plecare e o
plecare care nu mai e moarte, ci unire cu Jertfa, cu Cel
ce cu moartea pe moarte a călcat.

Mielul e jertfit încă de la întemeierea lumii,
astfel spus lumea e întemeiată pe jertfa mielului, pe
iubirea divină. Noi toţi suntem opera iubirii divine. Prin
jertfă  s-a creat lumea, prin  jertfă s-a mântuit lumea, pe
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cruce prin jetfă, pe cruce se va înnoi lumea, că se va
arăta pe cer semnul Fiului omului. Jertfa era de la
început, ori păcatul a transformat jertfa în moarte iar
Iisus pe cruce, a transformat moartea în jertfă care duce
la înviere.

Când Sf. Apostol şi evanghelist Ioan
contemplă mielul înjunghiat să nu citiţi acolo cum e
“răsturnat” textul (Ap.13, 8). Acolo scrie greşit “toţi
cei ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii
în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat”. Adică numele
scrise, Doamne, prin destinaţie!? Nu. Ci “Mielul e
înjunghiat la întemeierea lumii”. Asta o spune şi Sf.
Petru în epistola lui întâia (1Pet. 1, 18 - 20 ): “pentru  că
aţi fost răscumpăraţi nu cu aur şi argint sau cu pietre
preţioase, cu sângele scumpului miel, cel de la
întemeirea lumii, care s-a arătat în zilele cele de pe urmă

pentru noi”.  Noi facem o eroare fundamentală când
identificăm jertfa cu moartea, jertfa nu e moarte, jertfa
chiar şi a eroului e conştientă, ştie pentru ce se jertfeşte.
Moartea e inconştientă. Jertfa e liberă:  ” mergând
Domnul la moarte sa cea de bună voie “.

Jertfa e vizionară, vezi dincolo; moartea e
întuneric. Jertfa e profetică, vezi o altă dimensiune;
moartea  este o limită, tragică a demonului. De aceea
Sf. Atanasie cel Mare spune că demonul a introdus-o
ca să te întoarcă înapoi în nefiinţă. Jertfa e pascală, e
trecere la o nouă viaţă şi întreaga existenţă se mişcă în
doi timpi, jertfă şi înviere. Să spunem “Ofranda  vieţii
mele lui Dumnezeu” iar răspunsul lui Dumnezeu va fi:
“Intră în bucuria Domnului tău. Peste puţine ai fost
credincios, peste multe te voi pune”. (convorbirea a
avut loc la Sibiu în aula Facultăţii de Teologie)

Rugăciune
Cosmin Timariu

O mieluşelul lui Dumnezeu! Şi Mântuitorul
meu,

Să fiu eu credincios slujitor al Tău!
Mari sunt păcatele mele,
Ci darul Tău este mai mare decât ele.
Dă îndărătnicitei voii mele,
A împlini Legile Tale
Destul este mie celui de ţărână că mă târăsc

spre stricăciune.
Dar a nu mă tăvăli în a păcatelor împuţiciune!
Dă-mi a vieţui şi a sluji numai spre a Ta

cinste.
Şi a nu mă arunca în noroi ca unul fără minte.
Către Tine şi cu inima şi cu ruga a mă ruga.
Şi neîncetat spre tine a striga:
Dumnezeule! Viaţa mea Tu să o cârmuieşti.
Şi în inimă asupra vrăjmaşilor Tu să

împărăţeşti.
Ca să dăinuiesc asupra păcatelor prin

puternicul Tău dar.
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Rãzboiul nevãzut.
Isihasmul

Motivaţi de practica falşilor instructori şi
practicanţi ai isihasmului (rugăciunii inimii),

influenţaţi de religiile orientale (budistă, hinduistă)
şi de practicile yoghine, venim cu o prezentare a
dreptei învăţături despre isihasmul, ce aparţine
exclusiv Bisericii Creştin Ortodoxe. (Pr. Dr. D.
Stăniloae, “Istoria isihasmului”).

Practic şi pe scurt, pentru începători.
Prima condiţie: “Împacă-te cu aproapele tău...”
(Mat. 5, 23-25). Cu privire la loc, este biserica şi
camera ta. “Tu când te rogi, intri în cămara ta
şi închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este
în ascuns” (Mat. 6, 6). În linişte totală. În
singurătate. Totodată, se înţelege şi interiorizarea
în rugăciune, care să-şi găsească trăire în suflet
cu sârguinţă, în minte cu înţelegere, şi în
inimă cu simţire afectivă; cum zice Domnul:
“Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul
vostru” (Lc. 27, 21). Cum să ne rugăm? Domnul
Iisus ne învaţă “Aşa să vă rugaţi: “Tatăl nostru...”
(deci zicem a început de rugăciune “Tatăl nostru...
“). Apoi, Sf. Apostol Pavel ne spune: “Rugaţi-vă
neîncetat” (Tes. 5.17).

Urmează partea tehnică. Luăm poziţia în
genunchi sau pe un scăunel (înălţimea ca la 30
cm.), şi începem să rostim rugăciunea lui Iisus
(rugăciunea pustnicului) cu mintea coborând în
inimă (deasupra inimii), zisă rar, în ritmul inimii,
astfel: “Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui
Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul”,
zisă cu căinţă şi smerenie (căci păcătoşi suntem),
concentraţi numai la aceste cuvinte, ce le zicem
cu înţelegere şi nu gândim nimic altceva (nici bune,
cu atât mai mult la cele rele). În timpul exerciţiului
de rugăciune încetează orice mişcare. Nu căutaţi
senzaţionalul. Fereşte-te de orice vedenii şi vise
care vin de la diavolul. Durata exerciţiului pentru
începători: 10-15 minute.

Efectul: ne cultivăm voinţa, ne dă tărie
sufletească, se face simţită lucrarea Harului
dumnezeiesc, că ne încinge cu putere de sus.
1) Ne despătimim. Ne izbăvim de vicii: ură,

vrajbă, invidie, nerăbdare, răzbunare, beţie,
lăcomie, desfrâu, zgârcenie, clevetire, etc.

2) Despătimirea de imaginea păcatelor, care
persistă încă în minte şi simţuri, de care încă
trebuie să ne curăţim, stăruind în rugăciune.

3) Starea de iluminare, stadiu în care Harul lui
Dumnezeu se face simţit cu putere şi rămâne
în noi, curăţindu-ne de zgura păcatului, cum
zice Sf. Ap. Pavel:..”şi Duhul vine în
ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu
ştim să ne rugăm cum trebuie, ci însuşi
Duhul se roagă pentru noi cu suspine
negrăite” (Rom. 8, 26).
Astfel se realizează acea pace (isihie) în

întreagă fiinţa noastră. După exerciţiul de
rugăciune zilnică, în cursul zilei, ori de câte ori ne
vom aduce aminte, vom zice rugăciunea “Doamne
Iisuse”. Iar când ne vom ruga, citind rugăciuni şi
psalmi, să ne coborâm cu mintea în inimă, ca şi
mintea să se roage. Iar Domnul prin Duhul Său
zice: “Iată, Eu stau la uşă şi bat; de-mi va auzi
cineva glasul şi va deschide uşa, voi intra la
el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apoc.3,20;
Ioan 14,23). Astfel, cel mort cu duhul învie, cel
întinat cu ştiinţa, se curăţă, cel pierdut se
mântuieşte (Acatistul Sf. Treimi).

Această practică a rugăciunii lui Iisus se
recomandă fiecărui creştin, de vrea să-şi
mântuiască sufletul său. Nimeni să nu zică: Nu
încep, pentru că eu nu voi putea realiza sută la
sută. Dumnezeu te va primi şi cu şaizeci la sută.
Ba chiar şi cu treizeci la sută. Exemplu: Pilda
Talanţilor; Pilda Semănătorului; Pilda cu lucrătorii viei.
(20 aprilie 1994)

Rugăciunea inimii
Rugăciunea lui Iisus în practica isihasmului

Arhimandrit Mina Dobzeu
Mănăstirea “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – Huşi
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Cum ne învăţaţi să spunem rugăciunea lui Iisus?
Cum poate fiecare. Cum ne-au învăţat sfinţii părinţi:
“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Asta este. Şi să zicem
asta întodeaună şi cugetul să-l avem întodeauna la
Dumnezeu. Nu este altă filozofie.
Trebuie să coborâm mintea în inimă?
A coborî mintea în inimă este lucrarea duhovnicească
a sfinţilor părinţi. Noi nu putem să ajungem acolo decât
cu o luptă permanentă, o dorire permanentă de
Dumnezeu. Noi trebuie să dorim fapta bună, să dorim a
iubi pe Dumnezeu prin faptele bune.
       A cugeta la Dumnezeu încontinuu. Asta este partea
principală: Să iubeşti pe Dumnezeu din toată fiinţa ta.
     Nu poţi să devii cum erau sfinţii părinţi: numai foc şi
trăiau în harul lui Dumnezeu. Noi suntem departe de
aşa ceva, încă n-am ajuns acolo. Omul să se silească să
iubească pe Dumnezeu; asta este partea principală, nu
e luptă mai mare. Sfinţii părinţi asta făceau; trăiau prin
pustietăţi, prin peşteri şi nu aveau alte ocupaţii. Iubirea
de Dumnezeu o aveau. Şi asta trebuie să o avem şi noi
întotdeauna.
Care este ajutorul pe care-l avem de la Maica
Domnului în rugăciunile noastre?
Maica Domnului este ocrotitoarea tuturor creştinilor şi
a celor care ar vrea să aibă ajutorul lui Dumnezeu.
Trebuie să ne rugăm. Maica Domnului ne ajută dar să
ne rugăm. Fără ajutorul Maicii Domnului nu facem
nimic. Trebuie să ne rugăm, să ne rugăm şi iar să ne
rugăm. N-avem alte mijloace, să rugăm pe Dumnezeu şi
ne va ajuta iar Maica Domnului ne va oroti, nu ne va
lăsa.
Dacă am călcat una din porunci şi am căzut în păcat
cum putem ieşi?
Prin părăsirea păcatului şi părerea de rău că ai greşit.
Dumnezeu iartă dar trebuie pocăinţă. Fără pocăinţă nu
se iartă.
Cum aţi povăţui pe alţii despre rugăciunea
neâncetată?
Eu am mai spus, aşa, la câte unii, mai intimi, aşa le-am
spus, cum am procedat şi eu. Eu aşa am făcut: m-am silit
şi m-am dat rugăciunii, m-am închis în cameră şi am stat
trei zile şi trei nopţi închis la rugăciune. Mă gândeam:
trebuie să simt şi eu ceva, să simt un ajutor de la
Dumnezeu. Şi am simţit într-adevăr. A treia zi m-am
transformat cu totul, aşa, duhovniceşte şi am văzut că
asta este calea: întâi să-l simţi pe Dumnezeu că atunci
îţi dai seama, atunci trăieşti cu El şi eşti cu El întotdeauna,
nu te mai desparţi de El.

Deci trebuie să priveghem şi să ne rugăm şi noaptea?
Fără asta nu se poate.
Ce trăitori aţi cunoscut, nişte trăitori de care să ne
povestiţi acum?
Care-au fost, au fost ascunşi, n-am putut eu să-i cunosc,
să ştiu că acesta este duhovnic şi nevoitor.
Este practica isihastă un fel de continuare a sfintei
liturghii?
Isihasmul este: să cunosti pe Dumnezeu şi să te ocupi
de viaţa spirituală a lui Dumnezeu, de poruncile lui
Dumnezeu. Dacă nu ai viaţă spirituală şi numai vorbeşti
de ea, nu e destul. Când spui rugăciunea lui Iisus se
produce o liturghisire în inimă, o coborâre a harului.
Da. Simţi dragostea lui Dumnezeu când te rogi. Dacă
nu poţi să te duci la sfânta liturghie, eşti călător cu
diferite treburi, trebuie să te rogi. Este şi asta o jertfă.
Cum putem transforma munca în rugăciune?
Să ai întâi rugăciunea şi apoi munca.
Să ne rugăm în timp ce muncim?
Da, trebuie să te rogi, fără asta nu poţi să ai nimic.
Ce cuvânt de folos daţi tinerilor?
Eu ce să-i sfătuiesc? N-am ce-i sfătui. N-am şcoală, am
învăţat şi eu două clase. Partea principală asta este:
căutarea lui Dumnezeu. Poţi să te duci să munceşti, să
faci ce trebuie, poţi să fii un creştin bun în felul acesta.
În cursul unei zile ce rugăciuni ar trebui să spunem?
Rugăciunea mai scurtă: “Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă”.
Dar oricât de păcătoşi suntem, noi să căutăm totuşi
să ne rugăm?
Sigur că da, sigur! Omul, dacă greşeşte lui Dumnezeu,
trebuie să se îndrepte, să caute îndreptarea, iertarea. Să
nu cădem în descurajare. Omul să aibă întodeauna
curajul, nădejdea în Dumnezeu.
Există alimente, cum ar fi carnea, care ar trebui să fie
excluse?
Sfintii părinţi au fost cei mai aspri în viaţa creştină;
depinde de viaţa omului; fiecare după cum îl sfătuieşte
duhovnicul. Sau, dacă omul e bolnav, suferind ia într-
un fel, altul sănătos ia în alt fel.
Care ar fi sfatul dumneavoastră duhovnicesc pe care
l-aţi lăsa, să zicem testamentar, celor care vin după
dumneavoastră?
Ce să las omului? Omul ce aude, ce înţelege, cu aia
rămâne. Poţi să-i spui câte i-ai spune, el numai dacă
lucrează şi simte nevoia să lucreze, adică să fie
întodeauna rugător către Dumnezeu, numai aia-l ţine
pe om şi totdeauna îl hrăneşte şi-l ridică către Dumnezeu.
Dacă nu face treaba asta pierde ... Cele nouă fericiri

sunt sfaturile.

Rugăciune şi pocăinţă
Calinic Cărăvan
Mănăstirea Lainici – iunie 1990
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Ecumenism.
Istoria religiilor

Simon Petru – nestatornic dar martir

Se spune că Biserica Ortodoxă este fundamentalistă
şi că din cauza ei nu putem intra în Europa. Dar

oare, a ne păstra identitatea înseamnă a fi
fundamentalişti?! A ne păstra identitatea înseamnă a
ne păstra “chipul şi asemănarea” cu Dumnezeu. Cum?
Prin statornicia în credinţa cea dintâi, în credinţa
dreptmăritoare, în credinţa ortodoxă. “Fii credincios
până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Ap.2, 10)
este mesajul Domnului, trimis Bisericii despre care tot
El zicea: “Ştiu necazul tău şi sărăcia ta, dar eşti bogat”
(Ap.2, 9)2. Oare ar putea Sfânta Biserică să legifereze
drepturile omului la păcat (sodomie,etc.) şi la erezie
(Filioque, hirotonia femeilor, etc.) şi să-şi păstreze în
acelaşi timp chipul şi asemănarea lui Dumnezeu? Nu.
Căci în acest caz Biserica (Trupul lui Hristos) ar fi formată
din oameni cu “chipul” deformat de păcat şi erezie.

Dar pe Simon Petru l-a iubit Domnul chiar dacă
a fost mai nestatornic. De trei ori s-a lepădat Petru de
Hristos, iar după Înviere, de trei ori l-a întrebat Hristos:
“Simone... Mă iubeşti?” (In. 21, 15), parcă anume
pentru a-l întări în credinţă şi în dragoste. Iar apoi i-a zis
“Urmează Mie” (In. 21, 19) şi l-a făcut să-L urmeze
până la moarte prin răstignire, chiar împotriva voinţei
lui, a nestatorniciei lui (In. 21, 18-19), chiar dacă a fost
nevoie de acel “Quo vadis, Domine?” (Încotro,
Doamne?) şi de răspunsul mustrător al Domnului, cum
că merge în locul lui la Roma (de unde Petru tocmai se
refugia din cauza prigoanei împotriva creştinilor) pentru
a fi răstignit a doua oară. Şi a mai fost Petru nestatornic
(puţincredincios) şi atunci când a mers pe apă către
Iisus (Mat. 14, 29-32). Vântul şi valurile l-au făcut să
strige cu teamă “Doamne, scapă-mă”. Am putea spune
că Biserica Catolică, simţind vântul puternic al
secularismului (marginalizării credinţei şi Bisericii,
indiferentismului) şi de teamă să nu se scufunde în apa
apostaziei (a lepădării de Hristos), prin Papa Ioan Paul

al II-lea (urmaşul lui Petru), strigă tare, precum Petru:
“Doamne, scapă-mă”. Iar Domnul îi va întinde mâna
pentru a sui în corabia salvatoare, corabia credinţei
adevărate, a credinţei dintâi, unde “vântul” se va potoli.
În acelaşi timp, Duhul Sfânt îi “va aduce aminte despre
toate” cele ce le-a spus Iisus (In.14, 26), astfel încât
glasul Domnului, al dragostei dintâi, se va auzi din nou
peste veacuri: “Simone... Mă iubeşti? Da, Doamne,
Tu ştii că Te iubesc” (In.21). “De mă iubiţi, păziţi
poruncile Mele” (In. 14, 15).

Urmaşii lui Simon Petru
 – fii risipitori dar pocăiţi

Una este să avem o monedă unică şi alta este să
avem o singură credinţă. Dacă România va intra în

Uniunea Europeană, va avea şi ea parte de moneda
unică şi de piaţa unică. Dar, pentru a avea parte de
singura credinţă adevărată, Europa trebuie să intre în
România, trebuie să cunoască Ortodoxia (corabia
salvatoare), trebuie să se întoarcă la credinţa dintâi,
asemeni fiului risipitor. Ştim cât de greu este de făcut
acest pas spiritual de către Europa (la fel de greu ca
pasul economic pe care trebuie să-l facă România) –
pare chiar imposibil – dar, poate că Suveranul Pontif,
cu ocazia vizitei sale în România, încearcă să facă acest
pas. Iată şi un argument: cu ocazia sărbătorii Sfântului
Apostol Andrei – Patronul Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol - , Papa Ioan Paul al II-lea a trimis
Patriarhiei Ecumenice următorul mesaj: “ ...Credinţa
apostolică, tradiţia apostolică şi misiunea apostolică
subliniază nevoia urgentă de a depăşi diferenţele şi
dificultăţile care încă ne mai împiedică să intrăm în
comuniune deplină, pentru a oferi lumii o mai
puternică mărturie de pace şi unitate... “. Este de fapt
reînnoirea mesajului biblic “Ca toţi să fie una... ca lumea
să creadă că Tu M-ai trimis” (In. 17, 21).

Puncte de vedere

Simone, Mă iubeşti?
Întoarcerea Bisericii Catolice la credinţa şi dragostea dintâi

Ioan Cismileanu
“Ştiu faptele tale şi osteneala ta... Dar am împotriva ta faptul că

ai părăsit dragostea ta cea dintâi. Drept aceea, adu-ţi aminte
de unde ai căzut şi te pocăieşte şi fă faptele de mai înainte;

iar de nu, vin la tine curând şi voi mişca sfeşnicul tău
din locul lui, dacă nu te vei pocăi. (Ap.2, 2-4) 1
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Diavolul (diavolon = a dezbina, a separa) a
dezbinat Biserica. “Dezbină şi stăpâneşte” este dictonul
său. Cei doi fraţi, Andrei (primul chemat dintre apostoli)
şi Petru, s-au depărtat unul de celălalt. În iulie 1999 se
împlinesc 945 de ani de când Petru s-a depărtat de “casa
părintească”, asemeni fiului risipitor. Ecumenismul
încearcă să unească Biserica Sfântului Apostol Andrei
(Ortodoxă) cu Biserica Sfântului Apostol Petru
(Catolică), să realizeze din nou Biserica unică, unitatea
de credinţă. Dar singurul care uneşte cu adevărat, care
uneşte prin iubire, este Duhul Sfânt, iar singura credinţă
în care acest Duh Sfânt este corect înţeles şi trăit este
credinţa ortodoxă (şi nu e vorba numai de Filioque). Şi
atunci, unirea bisericilor înseamnă de fapt întoarcerea
catolicilor (dar şi protestanţilor) la credinţa dintâi,
credinţă păstrată doar în Biserica Ortodoxă. Există
semnale că mulţi catolici şi protestanţi s-au săturat de
roşcovele spirituale ale Occidentului şi îşi zic în sinea
lor “Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi
spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta... “. Iar tatăl
va zice: “Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi... Căci
acest fiu al meu era mort şi a înviat, pierdut era şi s-a
aflat” (Lc. 15, 11-32). E adevărat că unii din ortodocşi
se vor mânia (Lc. 15, 28), dar acest lucru nu poate fi
decât trecător.

Îmi spunea cineva că membrii Bisericii Greco-
Catolice (Române şi Ruse), au trădat credinţa ortodoxă
şi cine a trădat o dată va trăda şi a doua oară, ei nefiind
statornici în credinţă ci în trădare. Să amintim însă
cuvintele lui Nicolae Iorga, rostite în Parlamentul
României la 4 aprilie 1928: “Biserica Unită este
îndrituită a rămâne în mijlocul poporului românesc...
prin glorioasa Biserică de la Blaj, şi gloria aceasta
nu o poate lua nici o pasiune, nici o nedreptate... “.
     Eu cred în puterea de schimbare, în puterea de
renaştere a credinţei dintâi. Cred că Biserica Unită cu
Roma a vrut Dumnezeu să existe pentru a face mai uşoară
întoarcerea catolicilor la credinţa dintâi, căci Biserica
Unită, prin poziţia ei, poate intermedia între Biserica
Ortodoxă şi Catolică, cu condiţia să devină conştientă
de acest rol şi să-şi asume acest rol. Dar acum în prim
plan este “războiul patrimoniului”, prin care nu se
urmăreşte restitutio in integrum a  credinţei dintâi ci a
clădirilor. Acest “război” s-ar termina foarte repede dacă
Suveranul Pontif, în timpul vizitei în România, se va
folosi de autoritatea sa morală, precum şi de aceea de
Suveran Pontif. S-ar stinge astfel un conflict la a cărui
origine se află Curtea de la Viena şi Suveranul Pontif de
acum 300 de ani.

1 - În Sfânta Scriptură mesajul este adresat Bisericii din Efes
[Oraş al plăcerii. Vrednic de dorit. Permisiune. A lăsa mai
moale]. Putem asemăna Efesul cu Vestul Europei.
2 - În Sfânta Scriptură mesajul este adresat Bisericii din Smirna
[Mir, Tămâie, Amărăciune, Miros plăcut]. Putem asemăna
Smirna cu Estul Europei.

Cum a apărut
Filioque?

O nouă etapă în istoria papalităţii a început  cu
păstorirea lui Grigorie cel Mare (590-604). Acesta,

prin centralizarea latifundiilor episcopale, “a devenit
întemeietorul puterii seculare a papalităţii în Italia,
şi, prin aceasta, în mod treptat, stăpânitorul şi
conducătorul oraşului Roma” (Dtv-Atlas fur
Weltgeschichte, p. 140)...

Papa Grigorie a iniţiat răspândirea
creştinismului şi impunerea autorităţii episcopului de
Roma şi în Britania, la popoarele anglo-saxone păgâne...
Tot papa Grigorie a început şi convertirea celorlalte
popoare germanice ariene la ortodoxie. Cu acest prilej
a apărut în Apus o nouă învăţătură, anume Filioque.
Introducerea acestei doctrine a fost folosită de către
Biserica Romei ca o strategie pentru atragerea vizigoţilor
arieni la credinţa adevărată. Arienii negau divinitatea
Fiului lui Dumnezeu, spunând că Iisus Hristos a fost
doar o persoană umană, că a fost creat de Dumnezeu la
fel ca toţi oamenii şi nu că a fost Fiul lui Dumnezeu.
Vizigoţii erau gata să accepte primatul papal, dar nu
erau dispuşi cu nici un preţ să părăsească credinţa lor
despre caracterul uman al lui Hristos. Atunci romanii
le-au propus să introducă în Simbolul de Credinţă
propoziţia că Duhul Sfânt purcede şi de la Tatăl şi de la
Fiul. Cum vizigoţii admiteau că Duhul Sfânt purcede
de la Tatăl, afirmau prin aceasta implicit caracterul divin
al Duhului Sfânt. Iar dacă mai erau dispuşi să accepte şi
faptul că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul, atunci
automat afirmau, chiar dacă nu direct, că şi Hristos este
Dumnezeu, căci o Persoană dumnezeiască (adică
Sfântul Duh) nu ar putea purcede dintr-o persoană
umană. Acest compromis dogmatic s-a realizat la sinodul
de la Toledo din anul 589. Dar alianţa dintre episcopii
din Roma şi popoarele germanice s-a desăvârşit abia în
secolul al VIII-lea...

Papii au continuat încă să participe la
controversele dogmatice din Răsărit. Ba mai mult, în
anul 681, la cel de-al VI-lea sinod ecumenic de la
Constantinopol, papa Honorius I (625-638) a fost
condamnat post-mortem ca eretic (Dtv-Atlas fur
Weltgeschichte, p. 140).  ( extras din articolul “Uniaţia
românească din Transilvania” de Paul Brusanowski;
Telegraful Român nr.25-26/1998)
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Biserica Ortodoxă şi
creştin – democraţia

europeană
În zilele de 7 şi 8 decembrie 1998, la sediul Parlamentului

European din Bruxelles, au avut loc lucrările celui
de-al treilea Dialog dintre Grupul democrat-creştin din
Parlamentul European şi Patriarhia Ecumenică...
Dialogul a fost iniţiat în contextul deschiderii Uniunii
Europene spre Europa de Est, dominată din punct de
vedere religios de prezenţa Ortodoxiei. Pe de o parte a
fost interesul democrat-creştinilor, în cea mai mare parte
de tradiţie protestantă şi catolică, de a cunoaşte pe
viitorii lor parteneri. De cealaltă parte, a fost dorinţa
Patriarhiei Ecumenice de a deschide Bisericii Ortodoxe
cât mai multe culoare de comunicare cu organismele
europene, în perspectiva aspiraţiilor îndreptăţite ale
ţărilor ortodoxe care privesc integrarea europeană.
Amintim, în acest context, că de câţiva ani funcţionează
un birou special al Patriarhiei Ecumenice pe lângă
Uniunea Europeană...

Tema dialogului de la Bruxelles, “Biserica,
oamenii şi partidele politice în Europa celui de-al
treilea mileniu”, a fost dezbătută în şapte sesiuni de
lucru, după cum urmează:
1. Misiunea Bisericii, a oamenilor şi a partidelor

politice în contextul european;
2. Progresul în promovarea valorilor creştine după

1989 în statele de tradiţie ortodoxă;
3. Perspective şi obstacole privind cadrul legislativ

pentru promovarea valorilor creştine în societate;
4. Provocarea procesului legislativ în Europa

Occidentală privind promovarea valorilor creştine
împotriva tendinţelor globale care favorizează
individualismul şi materialismul. Punctul de vedere
al guvernelor şi al partidelor politice;

5. Obstacole în calea promovării valorilor umane în
societate;

6. Piatra de temelie creştină a Europei;
7. Apregăti mileniul trei pentru cetăţenii Europei.
...Următorul dialog va avea loc la sfârşitul acestui an, la
Constantinopol. (extras din articolul “Dialog între
creştin-democraţia europeană şi Biserica Ortodoxă”
de pr. Constantin Coman; Vestitorul Ortodoxiei nr.218-
219 / 1999).

Despre ecumenism
şi vizita Papei

Arhim. Teofil Pãrãian
Ce părere aveţi de tendinţa de unire a creştinilor şi
chiar a religiilor, de ecumenism?
Părintele Teofil: Dorinţa de unire e firească. Noi la
Sfânta Liturghie spunem: “Unirea credinţei şi
împărtăşirea Sfântului Duh cerem, pe noi înşine şi
unii pe alţii...”. Deci dorim unirea. Zicem: “Să ne iubim
unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim”. Dorim
unirea prin iubire ca să ajungem la mărturisire. Dar nu
se poate spera la unirea tuturor creştinilor, cu atât mai
mult la unirea cu grupări necreştine. E o dorinţă a noastră
pe care o va împlini Dumnezeu, când va fi doar o turmă
şi-un păstor. Deocamdată, prin puterea omenească, aşa
ceva nu se poate realiza.

Sunt atâtea deosebiri între oameni care se
socotesc apropiaţi, de exemplu între ortodocşi şi
romano-catolici (care sunt cei mai apropiaţi de ortodocşi
dintre toţi creştinii neortodocşi). Ori catolicii îşi fac cruce
de la stânga la dreapta. Noi o facem de la dreapta la
stânga. E doar una din deosebiri. Cum se va ajunge ca
această deosebire să nu mai fie? Ori făcându-şi şi
ortodocşii de la stânga la dreapta, ori făcându-şi şi
catolicii de la dreapta la stânga. Între ortodocşi şi catolici
sunt greco-catolicii, care fac crucea ca ortodocşii. Ei
sunt mai apropiaţi de catolici decât de noi, dar cu toate
acestea îşi fac crucea ca noi. Înseamnă că se socotesc
mai apropiaţi de catolici dar în realitate sunt mai
apropiaţi de ortodocşi. Paştile le ţin odată cu ortodocşii.
Dacă se orientează mai mult după noi decât după catolici
înseamnă că ei sunt mai apropiaţi de noi.
      Dumnezeu ştie când şi cum se va ajunge la unire.
Dorinţa noastră este să se ajungă. Să dea Dumnezeu să
se ajungă!
Ce părere aveţi despre venirea Papei în România?
Părintele Teofil: A venit de curând la noi (mai în vară)
un profesor romano-catolic din Germania şi m-a întrebat
“Ce zic eu de venirea papei în România?” Şi eu îi zic
aşa: “Eu mă bucur că vine ... şi pleacă!”.  Când a văzut
că mă bucur că vine, s-a înseninat la faţă. Încă nu
apucasem să spun “... şi pleacă”.
     Va fi acesta un eveniment, un fapt, după care lucrurile
vor merge normal mai departe. Nu e nici o stinghereală
că vine. Eu să ştiţi că am o consideraţie faţă de papa de
la Roma. Nu în înţelesul că ar fi conducătorul meu şi că
mă orientez după el. Nu. Ci pentru că este şi el un episcop
al Bisericii, al Bisericii Universale. Eu, de exemplu, când
ascult Vaticanul (câteodată) şi se dă în cuprinsul
emisiunii o binecuvântare a papei (Urbi et Orbi), când
începe binecuvântarea, în orişice poziţie m-aş găsi, mă
ridic în picioare.
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În ultima vreme, succesele şi progresele mişcării
ecumenice devin tot mai evidente, au loc dialoguri,

întâlniri între ierarhii bisericilor, mai ales ale celor două
biserici apostolice. În aceste condiţii, credincioşii,
oameni ai bisericii, intelectuali, au luat atitudine, şi-au
precizat punctul de vedere faţă de problema unităţii
Bisericii.

Astăzi, când vedem dezolaţi cum Trupul lui
Hristos este împărţit, se cuvine să ne amintim că a existat,
odată, o respublica christiane, o Biserică, în acelaşi
timp ortodoxă (dreaptă) şi catolică (universală). Oare
ne mai amintim de ceea ce, demult, se numea
Creştinătate? Până când vom vedea copacii şi vom
ignora pădurea? În legătura cu subiectul acesta, noi nu
vom prezenta în continuare propriile noastre
argumente, ce ar putea părea prea omeneşti, ci vom
prezenta concepţia unui părinte apostolic, Sf. Ignatie
Teoforul, martirizat sub Traian (98-117 d.Hr).

Concepţia Sf. Ignatie despre Biserică este
originală, profundă şi cu ecou până în zilele noaste.
Viziunea sa ecleziologică nu este abstractă, ci exprimă o
credinţă şi o experienţă profund trăite ale întregii fiinţe
a Bisericii. El îşi expune aceste idei în cele şapte scrisori
ale sale, adresate unor biserici din Asia Mică, Efes,
Magnesia, Talles, Filadelfia, Smirna, Sfântului Policarp
- episcop de Smina şi Bisericii din Roma.

Eclesiologia sa izvorăşte din însăşi epopeea
vieţii sale. El scrie: “În lanţurile pe care le port eu,
sunt Bisericile cărora le doresc unirea în trupul şi
Duhul lui Iisus Hristos, viaţa noastră veşnică, unirea
în credinţă şi dragoste, căreia nimic nu-i trece înainte
şi, ceea ce este mai important, unirea cu Iisus şi cu
Tatăl”... (scrisoarea către Magnesieni).

În drumul său de la Antiohia, unde era
episcop, la Roma, el a văzut alături de Biserici creştine,
însufleţite de focul credinţei şi al dragostei, şi unele
lucruri negative: ca şi la Corint, unii creştini nu se
supuneau sau se supuneau cu greu ierarhiei bisericeşti,
alcătuite din episcopi, preoţi şi diaconi. Acest spirit de
opunere sfărâma unitatea Bisericii şi ameninţa unitatea
de doctrină şi de cult a acesteia. Sfântul Ignatie defineşte
Biserica, pentru prima dată, ca “Biserică Universală”.
Formula aceasta are în primul rând un sens geografic:
“Biserică ce se întinde peste tot pământul, prin epsicopii
ei statorniciţi până la marginile lui” (Efeseni). Această
formulă (Biserică universală = catolică) înseamnă mai
ales forţa de coeziune a Bisericii, unită cu Iisus Hristos
şi Iisus Hristos unit cu Tatăl “pentru ca toate să fie de
acord în unitate”. El spune: “Nimeni să nu se înşele:

dacă cineva nu e înăuntrul altarului, e lipsit de
pâinea lui Dumnezeu” (Efeseni). Biserica uneşte pe
toţi şi pe toate, simfonizându-le. Această simfonizare
are loc prin rugăciune, sub conducerea episcopului şi a
restului ierarhiei. Dacă rugăciunea a două persoane are
o mare putere, cu cât mai mult aceea a episcopului şi a
întregii Biserici. El spune: “Rugaţi-vă fără încetare
pentru ceilalţi oameni, căci există în ei nădejdea
pocăinţei de a ajunge la Dumnezeu. Îngăduiţi-le cel
puţin prin faptele voastre să vă fie ucenici. În faţa
mâniei lor fiţi blânzi, în faţa megalomaniei lor fiţi
smeriţi, în faţa blestemelor lor arătaţi rugăciunile
voastre, în faţa erorilor lor fiţi tari în credinţă, în faţa
sălbăticiei lor fiţi paşnici” (Efeseni). Era de fapt metoda
misionară de a duce mesajul Bisericii în cele patru zări.
El nu încetează să îndemne în epistolele sale să facă
totul în unire cu Dumnezeu, sub conducerea
episcopului, a preoţilor şi a diaconilor. “Luaţi purtarea
lui Dumnezeu, respectaţi-vă unii pe alţii... iubiţi-vă
totdeauna unii pe alţii în Hristos. Să nu fie nimic în
voi, care să vă despartă, ci totul în comun: o singură
rugăciune, o singură cerere, o singură minte, o
singură nădejde în dragoste... alergaţi toţi ca într-un
singur templu al lui Dumnezeu, ca la un singur altar,
în unicul Iisus Hristos”. (Magnesieni).

Caracterul sacru al ierarhiei, comportarea
credincioşilor asemeni aceleia a lui Dumnezeu, fac din
Biserică un altar al nemuririi, prin unitatea în unul şi
acelaşi Hristos. Stabilite după Duhul lui Hristos şi întărită
de voinţa sa în Sfântul Duh, ierarhia înfăptuieşte
unitatea Bisericii prin sângele hristic euharistic:
“Osteniţi-vă să participaţi la o singură Euharistie,
căci nu e decât un singur trup al Domnului nostru
Iisus Hristos şi un singur potir pentru a ne uni cu
sângele Său, un singur altar ca şi un singur episcop”...
(Epistola către Filadelfieni). Trupul şi sângele, unice la
lui Hristos, din care derivă ierarhia şi credincioşii, dau
Bisericii unitate desăvârşită, care începe să se realizeze
încă înainte de întrupare, căci acest Hristos este Fiul lui
Dumnezeu, coetern cu Tatăl: “El e poarta Tatălui prin
care intră Avraam, Isaac şi Iacob, Profeţii, Apostolii
şi Biserica. Toate acestea au dus la unirea cu
Dumnezeu” (Filadelfieni).

Drumul martiriului Sfântului Ignatie din
Antiohia la Roma a fost cel mai ecumenic drum făcut
de vreunul din creştinii patristici. Nu numai că a pus în
contact Biserici din două continente, prin suferinţele şi
predica unui autentic martir, dar el le întărea unitatea
prin dragostea sa fierbinte pentru ele şi pentru Hristos,
care le întemeiase.

Despre unitatea Bisericii
Ioan Popoiu

Teologie Pasorală, anul I, Sibiu
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Credinţa şi dragostea, smerenia şi rugăciunea,
Euharistia şi dorinţa lui arzătoare de a fi măcinat de
dinţii fiarelor spre a ajunge “pâinea lui Hristos”, toate
acestea l-au susţinut să întărească ecumenismul pneu-
matic, adică unirea desăvârşită cu Hristos a
comunităţilor creştine din cele patru zări, armonizarea

şi simfonizarea tuturor lucrurilor. În încheiere, un singur
lucru să mai adăugăm: noi creştinii de la sfârşitul
secolului XX, să reflectăm profund la faptele şi cuvintele
acestui părinte apostolic de la sfârşitul secolului I, să ne
rugăm în “tăcere lui Dumnezeu” (Sf. Ignatie), pentru a
regăsi duhul evanghelic şi apostolic. Amin.

Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) a
slujit naţiunea permanent, din toate puterile

acţionând ca factor esenţial de perpetuare a fiinţei
naţionale, de menţinere a unităţii sufleteşti, de stimulare
şi chiar de organizare concretă a luptei pentru realizarea
idealului naţional şi apărarea integrităţii naţionale.
Chezăşie a dăruirii neamului românesc în cele mai
zguduitoare şi opresive timpuri, a păstrării caracterelor
lui individualizate, în pofida tuturor invaziilor şi
infiltraţiilor din toate părţile. În această situaţie,
ortodoxia nu a fost contracarată după 1700 (în problema
naţională) de către uniaţi, ci redimensionată prin ea,
dinamizată, întărită. Din perspectiva intereselor
majore, cele două biserici apar ca fiind una singură.
În marile momente, ierarhii lor au acţionat în
convergenţă, chiar în strânsă unire. Episcopii Andrei
Şaguna şi Ion Lemeny au prezidat împreună Marea
Adunare din 3/15 mai 1848 de pe Câmpia Libertăţii din
Blaj, la care s-a strigat: “Noi vrem să ne unim cu Ţara”.
În decembrie 1918 episcopul ortodox de Lugoj, Miron
Cristea, şi cel greco-catolic de Gherla, Iuliu Hossu, au
prezentat împreună alături de V. Goldiş şi Vaida-Voivod,
regelui Ferdinand şi guvernului român, hotărârea
istorică a Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia.
Frăţeşte au colaborat episcopii clujeni Iuliu Hossu şi
Nicoae Colan în slujba neamului sub ocupaţia hortistă
a Ardealului de Nord în perioada 1940-1944.

Contribuţia esenţială a Bisericii Române Unite
cu Roma (Greco-Catolică) a fost aceea de a uni
spiritualitatea şi cultura, politica şi istoria, de a impune
un destin istoriei românilor din Transilvania, tocmai prin
spiritualitate şi cultură. O spiritualitate şi cultură nu mai
puţin româneşti, prin întoarcerea spre religia şi cultura
occidentală. Unirea din 1700 a majorităţii românilor
ardeleni cu Biserica Romei, a dat neamului nostru
conştiinţa de sine. Conştiinţa originii romane, a latinităţii
limbii, a continuităţii pe teritoriul dacic. Adevărată
explozie în istoria românilor din Ardeal, mişcarea de
deşteptare naţională “renaşterea transilvană” a
devenit varianta majoră a Renaşterii panromâneşti. Prin
penetraţii ale spiritului european al “luminilor” pe
diferite căi, iluminismul s-a difuzat prin şcoala ardeleană
greco-catolică. Învăţaţii ardeleni erau chinuiţi de

cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi,
să ridice un popor rămas cu secole în urmă, la înălţimea
unui “veac prea luminat”. Ei sunt chemaţi să împlinească
începuturi de lume pornind de la nimic, ceea ce istoria
neglijase timp de mulţi ani. Şi au făcut-o! Samuiel Micu,
Gheorghe Şincai, Petru Maior, pun piatra de temelie
istoriei şi lingvisticii româneşti de tip modern,
validează prin sumedenii de noi date susţinerile privind
romanitatea noastră, ale numiţilor precursori, introduc
alfabetul latin, traduc şi compilează lucrări de primă
necesitate din toate domeniile cunoaşterii. Ioan Budai
Deleanu scrie în perioada când abia mijeau zorii poeziei
noastre moderne, prima şi singura epopee românească
izbutită “Ţiganiada”.

Blajului, unde funcţiona şcoala ardeleană, îi
datorăm în mare măsură învăţământul în limba română
şcolile fiind, în multe privinţe, modelul celor din
principate, fapt ce îl specifică oameni dintre cei mai de
seamă, scriitori şi istorici, toţi de confesie ortodoxă. În
secolul al XVII-lea, scrie N. Iorga, şcolile blăjene erau
“fără îndoială cele mai bune şcoli care puteau să existe
pentru români” şi de la care, cele întemeiate în următorul
secol, la Bucureşti, la Iaşi, apoi şi în alte oraşe, aveau să
împrumute “o mulţime de lucruri”. Mulţi dintre dascălii
acestora din urmă (Gheorghe Lazăr, Vasile Fabian Bob,
Vasile Pop, Florian Aron, etc) au venit din Ardeal.
Şcolile din oraşul de pe Târnave aveau să-i inspire lui
Odobescu fraze patetice admirative. Potrivit aprecierii
lui “tăria cea mare a românimei luminate de peste munţi,
fusese, era şi, probabil, avea să fie” aici pe piaţa Blajului
unde, ca o adevărată cetate întărită, stă acea mare
mănăstire creştină adăpostită de şcoli naţionale ce o
împresoară şi se umbresc în ea. Acele “şcoli” sunt inima,
fala Blajului; şcolile religioase şi şcolile civile,
accentuează scriitorul, de un secol şi mai bine furnică,
fierbe şi clocotă fără încetare viaţă didactică. În anii
noştri Mircea Eliade, într-un articol ocazional “Pecetea
Blajului” scrie: “Făclia aprinsă la Blaj acum 200 de
ani n-a mai putut fi stinsă de atunci şi nici nu se va
stinge vreodată. Episcopul Inochentie Micu n-a
trecut-o numai în mâinile vrednicului său urmaş
Pentru Pavel Aron; el a încredinţat-o sutelor şi miilor
de tineri ardeleni ce au învăţat de atunci în şcolile

Rolul pozitiv jucat în istoria ţării de către Biserica Unită
 cu Roma (Greco-Catolică), de greco-catolici în general

Pr. Tit Liviu Negrea
Parohia Bisericii Române Unite cu Roma – Greco-catolică - Făgăraş
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Blajului”. O dată trezită conştiinţa latinităţii noastre,
nimeni şi nimic nu a mai putut-o nimici; de generaţii ea
face parte din însăşi conştiinţa noastră de români. Limba,
literatura şi cultura românească modernă poartă pecetea
făurită la Blaj.

Aflat în 1893 la Blaj, Ion Heliade Rădulescu la
vederea lăcaşurilor de învăţământ a exclamat “De aici
a răsărit soarele românilor”.

Asemenea declaraţii, cărora li se pot alătura şi
multe altele, legitimează pe deplin opinia primului car-
dinal român episcopul martir Iuliu Hossu, cum că, “dacă
nu era unirea religioasă de la 1700, nu era nici
adunarea de la Blaj de la 3/15 mai 1848 ... şi fără
aceasta nu era nici unirea de la 1918”. Aprins de
cărturarii şi scriitorii menţionaţi, menţinut mereu fierbinte
de succesorii lor (Ion Molnar Pineriu, Damaschin
Bojerică, Paul Iovgovici, Constantin Diaconovici-
Loga), de Timotei Cipariu, Al. Papiu Ilarion, Augustin
Treboniu Laurian, Gheorghe Bariţiu, Aron Pumnul şi
alţii, “soarele” răsărit la Blaj a format şi orientat
personalităţi de frunte ale tuturor sferelor de cultură şi
activitate naţională: Simion Bărnuţiu, Titu Maiorescu,
Ion Raţiu, Vasile Jucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti,
Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voivod, Andrei Mureşan,
George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Ion Agârbiceanu, iată
doar câteva nume de rezonanţă.

Î..P.S.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul
ortodox al Banatului, într-un articol intitulat “Cum îl
vedem noi ortodocşii, pe acest episcop Inochentie
Micu Klein- aparţinând Bisericii Române Unite?”
redactat în august 1997 cu ocazia aducerii la Blaj a
osemintelor episcopului, mărturiseşte:

“Suntem români şi ortodocşi, iar
apartenenţa la Biserica pe care pe bun drept o
considerăm strămoşească, nu ne-a împiedicat
niciodată să judecăm drept şi să acţionăm precum se
cuvine, atât ca următori ai lui Hristos cât şi ca fii ai
neamului nostru. Iată, acum împrejurările ne-au pus
înainte chipul episcopului unit Inochentie Micu
Klein, cel care a mutat sediul eparhiei unite de la
Făgăraş la Blaj, cel care a pus piatra de temelie la
catedrala de aici, care a înfiinţat cunoscutele şcoli
ale Blajului, care a inaugurat trimiterea de tineri
români să studieze la Roma, care, mai presus de toate,
a luptat ca nimeni altul pentru egalitatea în drepturi
a naţiunii sale cu ceilalţi locuitori ai Transilvaniei şi
care a acceptat chiar  sacrificiul vieţii pentru neamul
său...”.

Îndată ce a fost ales în demnitatea de
episcop, în 1728, Ion Inochentie Micu Klein a început
o temerară şi strălucită acţiune pentru recunoaşterea
românilor ca a patra naţiune politică în Transilvania
- naţiunea română - deschizând astfel calea luptelor
naţionale care, după îndelungate eforturi şi sacrificii,
aveau să ducă la biruinţa din 1918. El, după

aprecierea lui Al. Papiu Ilarion, autorul ‘Istoriei
românilor din Dacia superioară’, ‘a fost cel dintâi
român carele avu curajul a face paşi pentru edificarea
casei politice a naţiunii române’ “.

Revendicările sale, formulate prin numeroase
memorii adresate Curţii din Viena şi prin cutezătoare
intervenţii în Dieta feudală a Transilvaniei, episcopul
Micu şi le susţinea atât pe vechimea şi întâietatea istorică
a poporului român din această provincie, cât şi pe
numărul său superior tuturor celorlalte naţionalităţi
transilvănene. Având o întinsă cultură istorică, bazată
pe Hronicul lui Dimitrie Cantemir şi a numeroaselor
lucrări străine, Ion Inochentie Micu Klein a invocat în
faţa asupritorilor poporului său, originea romană a
acestuia şi dreptul său imprescriptibil asupra teritoriului
strămoşesc.

Ideile sale vor deveni însă ideile întregii
intelectualităţi române din Transilvania care, în 1791,
după marea răscoală a lui Horea din 1784, le va înfăţişa
din nou Vienei prin marele SUPPLEX LIBELLUS
VALACHORUM, iar în 1848, lărgite şi îmbogăţite de
corifeii şcolii ardelene şi de generaţia lui Simion Bărnuţiu
şi Geroge Bariţiu, vor sta la baza programului
revoluţionar concretizat la 3/15 mai 1848 prin rezoluţiile
de pe Câmpia Libertăţii.

Prin dârzenia şi acţiunea sa, Ion Inochentie
Micu Klein a fost precursorul marii biruinţe de la 1
decembrie 1918
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Comunicate şi luări de poziţii
Comunicat

În ziua de 28 ianuarie a continuat la Blaj, sediul
mitropolitan al Bisericii Române Unite cu Roma,

Greco-Catolică, dialogul dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică...

Cea de-a doua întâlnire a Comisiilor de dialog
s-a desfăşurat în acelaşi climat de deschidere, frăţietate
şi sinceritate. Ne bucurăm de roadele şi de paşii concreţi
făcuţi prin dialog.

1. Reafirmăm principiile de dialog stabilite
împreună, la Bucureşti, în întâlnirea din 28 octombrie
1998, şi anume:
- renunţarea ocupării prin forţă a unor locaşuri de cult;
- renunţarea la acţiunile juridice sau legislative;
- renunţarea la orice formă de prozelitism;
- rezolvarea prin dialog a folosirii locaşurilor de cult.

2. Întrucât partea Ortodoxă a legat
trimiterea invitaţiei din partea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe către Sanctitatea Sa Papa Ioan
Paul al II-lea în vederea vizitei în România de
retragerea tuturor acţiunilor juridice până la data
de 22.02.1999, partea Greco-Catolică propune
soluţionarea prioritară pe calea dialogului a
conflictelor care au dus la începerea acestor acţiuni
juridice şi astfel toate procesele vor înceta. Sperăm
că această diferenţă de vederi se va rezolva ulterior.

3. Ţinând seama, pe de-o parte, că în marea
majoritate a bisericilor foste greco-catolice se închină
credincioşi foşti greco-catolici care astăzi sunt şi se
declară ortodocşi, şi, pe de altă parte, că încă mai există
comunităţi minoritare greco-catolice care nu dispun de
un locaş de cult:

a. Partea ortodoxă se obligă să recunoască de
facto că cele peste 100 de locaşuri de cult care în 1989
se aflau în posesia comunităţilor ortodoxe şi care acum
se află în posesia şi folosinţa comunităţilor greco-
catolice rămân astfel în continuare, indiferent de modul
în care au fost obţinute, şi nu vor alcătui obiectul unor
revendicări ortodoxe.

b. Comisiile mixte locale vor continua
negocierile pentru ca în localităţile rurale unde există o
parohie greco-catolică constituită şi dacă există mai
multe locaşuri de cult în posesia majorităţii ortodoxe,
aceasta din urmă să analizeze posibilitatea de a-i oferi
parohiei greco-catolice unul din locaşuri prin consensul
preotului şi credincioşilor din localitatea respectivă.

Partea greco-catolică solicită acelaşi lucru
şi în localităţile urbane, inclusiv cele două Catedrale

din Baia Mare şi Oradea, solicită şi cu care partea
ortodoxă nu este de acord.

c. Aceste negocieri trebuie încheiate în toate
eparhiile cât mai curând cu putinţă pentru a face posibilă
participarea părţii ortodoxe la o nouă etapă a dialogului
internaţional ortodox-catolic.

d. În localităţile cu un singur locaş de cult, să
se caute o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi.

În acest sens s-a convenit să se constituie
comisii locale în toate eparhiile, pentru continuarea
dialogului şi la nivel local.

Ierarhii celor două Biserici, Ortodoxă şi Greco-
Catolică, îndeamnă, prin acest comunicat, clerul şi
credincioşii la împăcare, înţelegere şi bunăvoinţă la
nivelul comunităţilor locale.

Următoarea întâlnire va avea loc în ziua de
10.06.1999 la Mănăstirea Râmeţi jud. Alba.

Rugăm pe Domnul Păcii să ne binecuvânteze
strădaniile, spre a izbuti să depăşim dificultăţile inerente
unui astfel de dialog, pentru ca să ajungem la un final
plăcut lui Dumnezeu.

*

Sfântul Sinod consideră că Prea Fericitul Părinte
Teoctist poate adresa Papei o invitaţie de a vizita

România, în baza relaţiilor ecumenice internaţionale ale
Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Romano-Catolică
şi în spiritul ospitalităţii româneşti, ţinând seama şi de
recenta scrisoare personală a Papei Ioan Paul al II-lea,
adresată Patriarhului Teoctist, scrisoare în care
Sanctitatea Sa îşi exprima dorinţa de a vizita în curând
România”.

*

Redacţia: După ce a fost invitat oficial de către
Patriarhul României (şi ca un răspuns la vizita pe

care Patriarhul a făcut-o la Roma în 1989, deşi i se
interzisese de către regimul comunist) Suveranul Pontif
a acceptat invitaţia şi urmează să vină în România între
7-9 mai 1999. Vizita sa va avea loc la Bucureşti. Este însă
posibil ca, împotriva voinţei Patriarhiei (care probabil
vrea să evite eventualele acţiuni ale unor revizionişti
maghiari în sutană), vizita să se extindă şi în Transilvania
(Blaj, Cluj-Napoca, etc).

Vaticanul a primit cu bucurie invitaţia, pentru
că este prima vizită papală într-o ţară preponderent
ortodoxă şi deoarece consecinţele ei pe plan ecumenic
vor fi considerabile, susţine Theodor Baconsky –
ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

Cultul greco-catolic a fost recunoscut în
România imediat după 1989 şi dispune de 135 de lăcaşuri
de cult, unele retrocedate de Biserica Ortodoxă (sau

Despre vizita Papei în România
şi dialogul ortodox – greco-catolic
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luate cu forţa), altele nou-constituite. S-a creat un corp
de preoţi, funcţionează patru institute teologice şi patru
seminarii, unde învaţă circa 500 de studenţi şi peste 300
de elevi.

*

Ion Diaconescu – preşedinte PNŢCD: Biserica
Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică, ambele

reprezintă simboluri pentru istoria românească. Partidul
nostru este interesat la maximum pentru o înţelegere
perfectă, pentru o armonie deplină între cele două
biserici. Să nu se uite că o bună parte din liderii
partidului nostru au fost greco-catolici – Iuliu Maniu
era greco-catolic, Corneliu Coposu era şi el greco-
catolic. Pe vremea când Maniu conducea partidul, sau
pe vremea lui Coposu, între cele două biserici nu a
existat nici o diferenţă, practica cultului era aceeaşi şi
pentru ortodocşi şi pentru greco-catolici. Să nu uităm
apoi rolul deosebit, avantajele pentru neamul românesc
pe care le-a reprezentat unirea cu Roma, sprijinul dat
de Roma evoluţiilor istorice ale României moderne. Deci
suntem interesaţi în cea mai mare măsură să se ajungă la
o armonie perfectă, ambelor biserici să li se dea ce este
al lor, fără să se aducă insă nici o atingere drepturilor
Bisericii ortodoxe. Eu sunt fecior de preot ortodox dar,
în acelaşi timp, eram credincios lui Iuliu Maniu,
credincios şi prieten cu Corneliu Coposu. Ar însemna
pentru noi o dramă să nu ştii să alegi şi constituie o
absurditate pentru noi, pentru români, să alimentăm un
conflict artificial creat între Biserica ortodoxă şi Biserica
greco-catolică. Ne bucură că actuala conducere a
Bisericii Ortodoxe Române a înţeles aceste mari
comandamente şi că trebuie să trecem peste toate
necazurile care au fost create de sistemul comunist. Până
la apariţia sistemului comunist, nici nu se ştia măcar,
nimeni nu te întreba, nici chiar în Ardeal, dacă eşti
ortodox sau greco-catolic. Regimul comunist a creat
acest conflict. Deci să se treacă peste toate aceste
necazuri ale trecutului, să ajungem la armonie. Noi
sprijinim din inimă această reconciliere naţională.
(Ordinea, nr. 7 / 1999)

*

Laszlo Tokes - episcop reformat: Pentru noi, creştini
 minoritari, această vizită indică, totodată, calea

emancipării noastre religioase şi naţionale, mai ales în
cazul în care Sanctitatea Sa îşi va ridica glasul pentru
retrocedarea propietăţilor noastre bisericeşti confiscate
în era comunistă, pentru respectarea drepturilor
minoritar-religioase ale credincioşilor greco-catolici şi
ale ceangăilor de naţionalitate maghiară.
     Apropiata vizită ar fi umbrită însă, în cazul în care
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea ar ocoli
Transilvania şi ar vizita doar Bucureştiul. Nu pot să
cred că Sanctitatea Sa ar dori să onoreze cu vizita sa
numai Biserica Ortodoxă Română... În cazul în care ar
ocoli Transilvania vizita... s-ar reduce la nivelul unui

eveniment politic. (Viaţa Cultelor  303 / 1999)
N.Red. Deci, după Laszlo Tokes, o vizită ecumenică se
face la cei de acelaşi rit. Ori, din contra, dacă vizita are
loc şi în Transilvania, cei ca el o vor transforma într-un
eveniment politic.

*

Teodor Baconsky - ambasadorul României la
Vatican:

E important să vină la noi acest Papă, pentru că pe
tronul Sfântului Petru nu va mai sta prea curând un
polonez, care a trăit şi a învins comunismul, care a marcat
istoria postbelică a lumii şi care gândeşte ca noi, cei din
Estul Europei... Actualul Suveran Pontif cunoaşte
Ortodoxia şi o admiră. E pur şi simplu “de-al nostru”, ca
sensibilitate, cultură, mod de a privi lumea... Ne aflăm
în faţa unui moment crucial. (Ziua, 16-17 ian. 1999)

Vatican
     Vaticanul a aniversat, la 11 februarie, 70 de ani de la
recunoaşterea suveranităţii sale de stat, în urma
Tratatului de la Lateran (palat din Roma, reşedinţă a
Papilor vreme de zece secole).dintre Sfântul Scaun şi
statul italian.
     Cu o suprafaţă de numai 0,44 km2 şi cu o populaţie
de sub 1000 de locuitori, în majoritate clerici, Vaticanul
este cel mai mic stat din lume. Amplasat în nord-vestul
capitalei Italiei, Roma, pe malul drept al Tibrului, şi
delimitat de restul oraşului prin ziduri de cetate,
Vaticanul cuprinde palatul cu acelaşi nume, Bazilica şi
Piaţa Sfântului Petru, muzee şi grădini. În Roma, statul
Vatican are în propietate 12 clădiri şi castelul Gandolfo,
reşedinţa de vară a Suveranului Pontif.
     Statul papal a fost întemeiat în secolul al VIII-lea,
când Papei i-au revenit fostele posesiuni bizantine din
centrul Italiei... Limbile oficiale sunt italiana şi latina.
Sărbătoarea naţională se celebrează la 22 octombrie,
data la care, în 1978, a fost încoronat Papa Ioan Paul al
II-lea...
     Bugetul anual al Vaticanului este de circa 150 de
milioane de mărci germane.
     Vaticanul are 7 academii, între care Academia
Pontificală de Ştiinţe, fondată în 1603, 5 universităţi,
cea mai veche - Universitatea Pontificală Gregoriană
datând din 1553, şi alte 11 instituţii de învăţământ su-
perior. (Viaţa Cultelor   302 - 1999)

     Papa Ioan Paul al II-lea, Carol Wojtyla, a fost ales de
Colegiul Cardinalilor la 16 octombrie 1978, încoronat la
22 octombrie 1978 şi este primul papă de origine
neitaliană după 445 de ani.
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Zic religie şi o gândesc în pluritatea în care se exprimă
religiosul în decursul veacurilor. Apreciez religia

sub aspectul ei strict uman, înţelegând-o ca o aspiraţie
a omului înspre divinitate. Nefiind teolog, nu pot
amănunţi definirea creştinismului ca pe acea religie în
care nu omul a urcat spre divinitate, ci Dumnezeu a
venit la om prin Hristos, ca să-l ridice la Sine. Zic creştin
şi zic om. Care ar trebui să-şi iubească aproapele ca pe
sine însuşi. De curând, papalitatea, o formă de
administrare a creştinismului catolic, a incriminat şi s-a
lepădat de inchiziţie, făcându-şi o autocritică iezuită.
Care nu mai ţine de cald sutelor de mii de arşi pe rug, de
zdrobiţi pe mesele de întins oasele, de nenorociţi cu
fluierele picioarelor sfărâmate în calţavete, de expiaţi
sub bici sau de munciţi cu fierul roşu. Am văzut în
America Latină câteva săli de tortură ale inchiziţiei. I-
am văzut şi temniţele. Cumplite. Şi Ardealul a fost bântuit
straşnic de inchiziţie. Care şi-a dat mâna cu grofii ca să-
i spintece pe românii ortodocşi. Să-i despice în patru.
Să le înfigă părţile de trup în ţepuşe, prin târguri şi la
răspântii. Probabil în numele lui Hritos cel răstignit în
numele dragostei de oameni.

După Trianon, preoţii romano-catolici,
reformaţi şi unitarieni din Ungaria şi România s-au
dovedit cei mai fanatici adepţi ai revizionismului. Au
făcut parte din conducerile puzderiei de organizaţii
paramilitare teroriste create în Ungaria şi subversiv în
Ardeal. La Estergom, centrul istoric al catolicismului
unguresc, s-au tipărit între cele două războaie mondiale
cărţi de rugăciune profund revizioniste. Exemplu: “Kis
Imaköny” – Mica carte de rugăciune, rugăciunea “A
hazáért” – Pentru patrie – în care Dumnezeu este solicitat
să dea o mână de ajutor la reconstruirea patriei regelui
Ştefan. Circulara din 17 martie 1926 a episcopului
romano-catolic al Ungariei cuprindea şi programa
analitică a şcolilor susţinute de acesta. Citez: … “Tratatul
de la Trianon nu este o piedică pentru a fi predată
întreaga Ungarie Mare, ca o unitate naturală, indivizibilă
şi inseparabilă. Numai după ce copiii vor cunoaşte
întreaga istorie a Ungariei Mari, la vom descoperi în
toată cruzimea ei aspră, durerea noastră şi ciuntirea
noastră”. Revizionismul romano-catolic unguresc a
alimentat şi în România interbelică şovinismul hungarist,
dându-şi mâna cu clerul unguresc, evanghelic şi prot-
estant în menţinerea şi alimentarea spiritului revarşard
prin predici, prin învăţământul din şcolile confesionale,
ba chiar prin organizarea bandelor teroriste, adăpostirea
armamentului, explozivilor şi răspândirea de înscrisuri
antistatale.

Ajuns aici cu expunerea, sunt obligat să ţin un
curs scurt de istorie subversivă a bisericii catolice şi a
cultelor maghiare din România. În anul 1939, se înfiinţea-
ză Biroul special de informaţii pe lângă Comandamentul
Corpului 6 Armată din Debreţin. Obiectiv: România.
Sedii la Nyia, Abrany, Nagyleta, Berethyornjfalu,
Komadi, Zsadany. Printre misiuni, organizarea unei
reţele teroriste în România, avangardă a armatei de
invazie. Aparatura radio a fost depozitată la seminarul
teologic maghiar de la Satu Mare. Liniile de curieri
organizate de locotenent colonelul Czukos, căpitanii
Szigetvary şi Cserei. Guvernul ungar alocă 2 milioane
lei pentru colaboratorii principali şi 6.500.000  lei pentru
execuţie. Organizaţia teroristă a înregimentat 130 de
revizionişti. Şef: preotul dr. Kopf Karol, şvab
maghiarizat. Sediu: Episcopia romano-catolică din Satu
Mare. Este pus în legătură cu lt. col. Czukos. Face o
vizită “ecumenică” în Ungaria. Este instruit la fabrica
de armament de pe insula Csepel. I se dă un avans de
200 mii lei. Alţi popi în organizaţia teroristă: Linzembold
Ferencz, doctor în teologie, Meszaros Ianos, secretarul
episcopiei, Osvald Ianos, preot reformat. Subunitatea
de la Oradea cu 22 de membri se bucura de prezenţa
cucernicului Borsanzky Iosef, preot romano-catolic; la
Odorhei călugărul franciscan Deszo Ipoly ascunde în
cripte material exploziv; la Baia Mare preotul evanghelic
Reday Karol, cel reformat Olah Sandor şi romano-catolic
Pakos Karol ascund şi ei în cimitir exploziv şi muniţii, la
Carastelnic, şeful teroriştilor a fost preotul romano-
catolic Hossu Vasile (trădător de patrie). Patronul întregii
reţele, episcop rom.-catolic Fiedler Sandor(Satu-Mare).

Vrednicii urmaşi ai mai sus enumeraţilor, dibăciţi
cu măiestrie de organele speciale româneşti ale timpului,
cuvioşii de astăzi: vicarul Cziriak Arpad, un Tiriac uni-
tarian şi grupa episcopală de luptă revizionistă, formată
din Tempfli Joszef, catolic, Tökés Laszlö, reformat,
Szabo Arpád, unitarian şi Mozes Arpád evanghelic,
sună ca din trâmbiţele Ierihonului prin toate forumurile
de aici şi de aiurea, cerând alte drepturi pentru
maghiarimea română, autonomie pentru Covasna şi
Harghita, bat tobele revanşei să le audă sanctitatea
imperialistă de la Vatican care, negând inchiziţia, vrea
să dobândească glorie eternă bătând bornele
catolicismului pe Carpaţi. Desigur într-o Ungarie Mare
plină de “căinţă” pentru crimele împotriva umanităţii
făcute şi cu milostivirea clerului catolico-unitariano-
protestant între anii odioşi 1940 – 1944.

Atenţie! Ecumenismul papal miroase de la o poştă a
otravă, pumnal şi iezuitism. Borgia redivivus?

(Ordinea, nr.5 / 1999)

Puncte de vedere

Revizionişti în sutană
Radu Theodoru
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    Stiintã si religie.
  Medicinã crestinã

Problema vindecării trebuie abordată ţinând cont
de toate implicaţiile ei, atât biologice cât şi

spirituale. Pentru a avea o imagine completă a factorilor
de sănătate (de menţinere a echilibrului homeostazic),
alimentaţia trebuie studiată împreună cu educaţia, cu
moştenirea genetică şi cu respiraţia, care, la rândul
lor, trebuie raportate atât la biologic cât şi la spiritual,
atât la trup cât şi la suflet.
     Terapia cu alimente se poate suprapune în mod natu-
ral (fără eforturi mari) modului de viaţă al fiecăruia. Dar
pentru că a vindeca înseamnă a curăţa (trupul şi
sufletul), omul trebuie să facă totuşi efortul de a renunţa
la unele alimente în favoarea altora, iar pentru o
vindecare deplină (şi reală), trupeşte şi sufleteşte, omul
trebuie să-şi revizuiască însăşi modul de a gândi şi
acţiona în relaţiile lui cu semenii şi cu Dumnezeu. Căci,
de fapt, omul este în primul rând un “produs” al lui
Dumnezeu şi al societăţii şi abia apoi un produs al naturii.
Emil Cioran privea uneori în jurul lui şi spunea: “Câte
lucruri de care n-am nevoie!”. Descoperise că el, deşi
necredincios, este în primul rând suflet şi apoi trup. Şi
de aceea “Scris este că nu numai cu pâine va trăi
omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu” (Lc.4, 4;
Deut.8, 3). “Iarba se usucă, floarea cade, dar Cuvântul
Domnului rămâne în veac” (Is.40, 8).
     Nu toţi oamenii sunt conştienţi sau convinşi de
necesitatea tratării integrale, a trupului şi a sufletului.
Unii “extremişti, materialiştii, nu acordă nici o importanţă
sufletului şi respectiv bisericii, preotului şi sfintelor
taine. Iar unii credincioşi (din anumite secte) nu vor să
audă de spital, medic şi medicamente, deşi, în Sfânta
Scriptură este scris: “Domnul a zidit din pământ
leacurile şi omul înţelept nu se va scârbi de ele... Şi
dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se
depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă... Necazul
statornic e mai rău decât moartea iar o viaţă
împovărată împinge inima la blestem” (Isus Sirah 38:
4,12,21). Aceştia spun că acest text este necanonic.
Dar însuşi Iisus Hristos spune: “Nu cei sănătoşi au
nevoie de doctor ci cei bolnavi. N-am venit să chem
pe drepţi ci pe păcătoşi la pocăinţă” (Mc.2, 17; Mat.9,

12-13; Lc.5, 31-32). Deci, cu alte cuvinte, Iisus ne spune
că bolnavii au nevoie de doctori iar păcătoşii de preoţi,
de Iisus. Este adevărat însă că cei bolnavi au nevoie şi
de Iisus, de credinţă, căci “doctorul tratează dar
Dumnezeu vindecă”. Şi tot aşa, cei păcătoşi au nevoie
şi de doctor căci “Dumnezeu ne dă dar nu ne bagă în
desagă”. Dumnezeu acţionează prin aproapele nostru,
prin semenii noştri, deci şi prin doctori. De multe ori,
încrederea doar în ajutorul direct al lui Dumnezeu (în
minuni) este doar o dovadă de falsă smerenie şi o ispitire
(încercare) a lui Dumnezeu (Mat.4, 6-7) pentru a-ţi
răspunde la întrebarea “Este oare Domnul în mijlocul
nostru sau nu?” (Ieş.17, 7). Deci e şi o dovadă de mică
credinţă, ori fără credinţă adevărată nu există vindecare
adevărată. “Credinţa ta te-a vindecat” spunea Iisus
celor pe care-i vindeca şi care credeau cu tărie că El
este Messia, Mântuitorul omenirii.
     Când Adam şi Eva, neascultând de Dumnezeu, au
mâncat din fructul oprit (pomul cunoaşterii binelui şi
răului), au început să cunoască binele şi răul, naşterea
şi moartea, boala şi leacul, păcatul şi iertarea. Până la
sfârşitul lumii (respectiv al vieţii), omul trebuie să caute
şi să accepte leacurile lăsate de Dumnezeu (pentru trup)
şi să ceară prin rugăciune iertarea (pentru suflet). Şi
abia după crearea unui cer nou şi a unui pământ nou,
omul curăţat (iertat) de păcate va avea atât leacul cât şi
hrana, fără a le căuta, fără a asuda pentru ele. Abia
atunci, omul care-şi va birui răul din suflet (Ap.2, 7) va
putea lua din “pomul vieţii” (opus pomului cunoaşterii
binelui şi răului). Din acest pom “fructele se vor
întrebuinţa ca hrană iar frunzele la leacuri” (Iez. 47, 12),
căci “frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor”
(Ap. 22, 2).

Terapia integrală
- a trupului şi a sufletului -

Ioan Cismileanu
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Duhul dragostei si-al dăruirii
Pr. Miron Mihãilescu

Ocna Sibiului - 1996

  Dumnezeu este iubire.
   Dragostea dintâi

Viaţa = Dăruirea vieţii

Viaţă înseamnă relaţie de dăruire. Duhul dăruirii e
oxigenul, sângele nostru. “Eu sunt cu voi, în voi”.

Tatăl şi-a trimis Fiul în lume, să ne aducă iubirea Lui, iar
Hristos i-a trimis mai departe pe Apostoli, să ducă darul
iubirii, ai căror martori şi purtători s-au făcut. Noi avem
rolul acesta de „trimişi“. A te dărui înseamnă câştigul
suprem; sunt răsplătit prin însăşi harul dăruirii, prin ceea
ce am de dăruit. Nu trăim pentru a primi! Hristos vrea să
te formezi tu, pe tine însuţi (nu pe alţii), în actul dăruirii
de sine.

A fi una cu Tatăl şi cu Fiul e o înălţime
copleşitoare şi pentru a se putea lucrul acesta, tot
Mântuitorul o spune, trebuie să avem dragoste unii
faţă de alţii, adică să ne luăm în serios calitatea de
mesageri ai iubirii Tatălui, iubire adusă nouă de Hristos.
Hristos e însăşi iubirea Tatălui dăruită tuturor oamenilor,
pentru ca ei, la rândul lor să şi-o dăruiască nu altfel, ci
după modelul relaţiei Tatălui cu Fiul şi cu Sfântul Duh,
adică în întregime flacără curată, lumină a preţuirii, a
valorii fiecăruia. şi nu e frica de a pierde, căci dăruind
tot ce ai, aşa cum Hristos ne-a dăruit nouă tot ce a
primit de la Tatăl („v-am dat vouă totul“), nu dobândim
numai ceva anume, ci pe însuşi Hristos, ca preţ suprem
al dăruirii noastre necondiţionate, pe Hristos - modelul
viu de ascultare a voii Tatălui.

„Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi El să Te
preaslăvească ... Arată-L pe Fiul Tău semenilor, ca ei
să cunoască faptul că de la Tine vin să le dau ceea ce
am primit de la Tine, Părinte...”. Ce anume? Viaţa
veşnică. Şi ce e viaţa veşnică? A se învăţa oamenii să
trăiască din duhul dăruirii (dăruindu-se unul celuilalt),
după chipul în care Hristos le-a dăruit tot ce a primit,
tot -fără rest- : iubirea Tatălui (acesta e totul).

„Acum am cunoscut că toate câte mi-ai dat,
sunt de la Tine“. Mântuitorul garantează pentru noi că
L-am crezut pe cuvânt şi suntem de acord să facem şi
noi ceea ce L-am văzut pe El că a făcut-o desăvârşit.

„Pentru ca toţi să fie una, precum şi noi una
suntem“. Când ne împărtăşim, dacă nu o facem pentru

toţi, cuprinzându-i pe toţi în inima noastră, câţi sunt
acolo în biserică, degeaba ne împărtăşim. A te împărtăşi
cu Hristos înseamnă a fi una cu toţi, aşa cum El este una
cu Tatăl şi cu noi. Eu nu vin să mă împărtăşesc pentru
mine, individual, egoist, strict pentru a-mi merge mie
bine, ci pentru a-mi lărgi disponibilitatea de a-i cuprinde
mai profund, mai adevărat, pe cei care împreună cu
mine alcătuiesc Trupul lui Hristos. Aşa cum un mădular
nu-şi simte rostul decât în relaţie cu celelalte pe care şi
de care se ajută, tot aşa şi noi, împărtăşindu-ne o facem
pentru a intra în relaţie de iubire cu Dumnezeu şi cu
oamenii. Să pot vedea în ei toţi, comoara pentru care a
venit Hristos şi S-a rugat în clipele din urmă: „Eu pentru
aceştia Mă rog... Păzeşte-i în numele Tău“.

Mi-aduc aminte de la mitropolitul Bălan, un
lucru ce l-am pus la inimă: „Voi trebuie să vă sfinţiţi
pentru a sfinţi...“ Preotul trebuie să fie martor, ca şi
apostolii, să creadă orbeşte în tot ce au văzut şi-au
pipăit ei, adică în Hristos, şi aşa cum ei au răspândit,
neobosit, mărturia celor trăite şi văzute, tot aşa şi noi să
ne pregătim în toată clipa, pentru a-L face vizibil pe
Hristos din Sfântul preot, pentru a nu-i scăpa nimic,
pentru a nu se minimaliza nici un crâmpei din cele spuse
şi dăruite de Hristos, ci aşa cum Le-a primit El de la
Tatăl, întregi şi neştirbite, dându-ni-le nouă, întocmai
la fel şi noi suntem obligaţi a le pune înaintea oamenilor,
prelucrate în focul dragostei. Trebuie să acceptăm ca
inimile noastre să se facă inima lui Hristos, din care şi cu
care, împătăşindu-se cei ce vin la Biserică, să afle cu
adevărat care e calea şi rostul lor în lume (acela de a
deveni inimi fierbinţi, arzând, necontenit, de dragul lui
Hristos şi al oamenilor). Şi cum să nu devină inima ta
fierbinte şi plină de râvna de-a pune totul, totul, la
îndemâna celor din jur, când Mântuitorul ne-a sigurat
că ceea ce-a făcut pentru noi, o va mai face, în
continuare şi după ce nu se va mai afla, vizibil, printre
noi, pentru ca dragostea Tatălui să vină-n inimile noastre
şi o dată cu ea şi EL – Hristos. Aici, în ultimul şi
cutremurătorul, splendidul Lui cuvânt adresat Tatălui
(Ioan cap.17) pentru noi, ni se înfăţişează ca fiind EL



22      Porunca             Iubirii     1 / 1999

însuşi iubirea Tatălui pe care ne-o aduce-n dar, împlinind
astfel toată dreptatea... Iar dreptatea lui Dumnezeu este
de a-I asculta voia şi a o săvârşi. Iar a asculta de
Dumnezeu înseamnă a-L primi pe Hristos în actul dăruitii
Lui de căte Tatăl, pentru a ne fi model desăvârşit în
ceea ce priveşte felul cum trebuie să ne fim unii altora.
Hristos ni s-a dăruit total, până la jertfa supremă şi ni se
dăruieşte neîncetat, în Sfânta Împărtăşanie.

Fericiţi cei ce dăruiesc

Fericiţi cei săraci cu duhul“, adică fericiţi cei ce
înţeleg că nu au ce da de la ei că sunt săraci şi

lipsiţi...; duhul acestei înţelegeri este o bogăţie, căci,
dacă te ştii sărac, vei şti primi cum se cuvine darul iubirii
lui Dumnezeu… Fericiţi cei ce-au înţeles că sunt săraci...
că e prea puţin cât dau! Vameşul a sesizat adâncul
bunătăţii Celui care l-a şi atras în biserică să I se roage,
neputând a-şi ridica nici capul de jos, copleşit fiind de
sărăcia-i proprie… El se simţea cu adevărat sărac în
fapte bune, comparativ cu ceea ce ştia că s-ar cuveni
să-I ofere lui Dumnezeu. În faţa imensei frumuseţi, de
atentă iubire a lui Dumnezeu, dăruită omului, el se
cutremură, conştient că unui asemenea BINE, e nevoie
să-I se răspundă cu aceeaşi măsură a binelui săvârşit,
bine de care se ştie lipsit, dar pe care şi-l doreşte, sincer…
A făcut şi el, desigur, lucruri bune în viaţa lui de până
acum, ca fiecare, însă nu pe măsura a ceea ce ştie acum
c-ar fi trebuit făcut.

Fericiţi cei ce plâng şi însetează de
dreptate“. Plânsul adevărat, dumnezeiesc, este cel care
se naşte din dorinţa de a dărui mai mult, mai calitativ,
după modelul Hristos Nu lacrimi de crocodil…
Crocodilul, plângând, îşi înghite prada, acaparează totul,
răpeşte pentru el. Fericiţi cei ce plâng din setea de
dăruire!

„Fericiţi cei milostivi…“ Mereu, mereu, după
cum observăm, accentul se pune pe dăruire, ca supremă
manifestare a iubirii bine însuşite de la purtătorul ei
dumnezeiesc - Domnul Hristos.

„Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni
pământul“… Cei blânzi, care îngăduie pe celălalt,
neosândindu-l, neînlăturându-l cu nerăbdare şi dezgust,
deci cei care nu răspund ofenselor aduse, loviturilor şi
jignirilor, decât în maniera în care Hristos a răspuns
oamenilor care-L răstigneau pe cruce, rugându-Se
Tatălui „să-i ierte, că nu ştiu ce fac…“.

„Fericiţi cei curaţi cu inima…“. Cei curaţi
cu inima sunt cei care-L au în inimă chiar pe Dumnezeu,
care s-au făcut una cu El şi ca atare, Îl văd în toată clipa,
nemaivăzând altceva şi nemaidesprinzându-şi privirea
de El… Ori asta e cea mai înaltă fericire. Ce-şi poate dori
omul mai mult?! Şi cine înţelege aceste lucruri? Copilul…
cu felul lui curat şi nemincinos de-a-L crede pe
Dumnezeu. Copilul crede fără nici o discuţie sau
interpretare proprie.

Să ne trezim cu gândul la Hristos

Primele clipe ale dimineţii să ne aducă contactul cu
Dumnezeu, să conştientizăm faptul că suntem vii

prin dragostea lui Hristos şi că deci, El şi-a ţinut
promisiunea de a învia şi după Înviere, de a fi cu noi şi
în noi. Să începem ziua cu hotărârea de a fi ca El, de a-
L urma în toate şi atunci vom şti sigur ce trebuie să
facem. Să ne trezim cu gustul desăvârşirii! Noi trebuie
să fim conştienţi de valoarea Celui la care vrem să
mergem, aşa cum au fost cele 5 fecioare înţelepte,
conştiente de valoarea Mirelui, pentru a cărui nuntă s-
au pregătit din timp şi au pus tot sufletul.

Dorinţa desăvârşirii o avem în noi. Dovada:
nu ne împăcăm cu mărginitul, cu nimicul, cu golurile. Şi
ne uimim cum noi, un bulgăre de pământ fără viaţă, ne
trezim dimineaţa cu acest gust pentru Absolut, cu
aspiraţii, setoşi de lucruri absolut bune. Aceasta se
întâmplă fiindcă în noi locuieşte El. Cu El vom porni
pentru a face voia Tatălui (Şi ce e mai frumos, mai
înălţător decât voia Tatălui?!). El ne va umple de ceea
ce aşteaptă Tatăl de la noi, de ceea ce vrea Tatăl să fie
în noi. E o taină uriaşă (ca şi aceea a pregătirii Sf.
Împărtăşanii), o înfricoşată relaţie între Dumnezeu şi
om. Trebuie să ne punem în mişcare toate energiile
pentru a recepţiona această stare, pentru a trăi
dumnezeieşte, aşa cum a trăit Domnul Hristos. În tot
ceea ce faci, ziua întreagă , să nu fii superficial, ci plin
de bună credinţă. Să fim fierbinţi. Şi asta o putem realiza
numai dacă pornim la drum cu Hristos, dacă-L luăm în
noi, la începutul fiecărei zile.

Fericiţi cei ce şi-au asumat conduita
dumnezeiască a lui „Fie voia Ta!“, sensibilizându-şi
inima, pentru a cuprinde-n ea necuprinsul. Să devenim
sensibili la cuvântul lui Dumnezeu, să acceptăm şi să
primim porunca Lui… porunca Lui care ne împlineşte.
Să ne amintim de Petru: „Dacă Tu eşti, Doamne, atunci
porunceşte să vin la Tine… locul meu nu-I în altă parte
decât la Tine… porunceşte ceea ce eu vreau să fac,
nemaivăzând şi o altă cale decât să urmez chemării
Tale…”

Fecioarele înţelepte (cele 5) au pipăit valoarea
lui Hristos,… cine este El, duhul iubirii Sale, preparându-
şi inima, din timp, pentru asta, jertfind-o lui Hristos.
Celelalte fecioare (nebune) degeaba ar fi alergat la cei
ce au cu prisosinţă ulei (sfinţii), fiindcă aşa ceva
(dragostea) nu se cumpără, nici nu se vinde, ci se
dobândeşte, cu jertfa inimii. Într-adevăr, s-ar putea pune
problema generozităţii celor 5 fecioare înţelepte (aşa
cum apostolul Pavel a spus că preferă să fie şi el în afara
Împărăţiei, cu cei pentru care-şi pune tot sufletul , decât
să fie despărţit de ei)… numai că aici, Mântuitorul se
referă, strict, la un singur aspect, al neatenţiei, al
nepăsării în faţa bogăţiei de frumuseţe a iubirii
dumnezeieşti…
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Ce e de făcut? Cu întrebarea asta pornim în
zorii zilei. Te trezeşti cu Învierea lui Hristos în braţe, cu
El însuşi în braţele tale, făcându-ţi-se viaţă din Viaţa Lui
dată de Tatăl. A venit prin uşile închise (ca atunci când
a pătruns prin uşile închise ale casei unde se aflau
Apostolii) ale neştiinţei tale, ale nevăzutului, ale
imposibilului… arătându-ne că totul e posibil de vreme
ce El a pătruns în noi, aşa cum a promis... că ceea ce-a
făcut pentru noi – răstignindu-se, apoi înviind şi
aducându-ne VIAŢA, o va mai face şi-n viitor, venind
cu iubirea Tatălui în noi şi odată cu ea şi El în persoană,
cu trupul Învierii Sale (dăruit nouă în Sfânta
Împărtăşanie). A promis şi o face, iată!

E o taină copleşitoare aceasta… Oamenii se
întreabă: „Cum să simt că e în mine, cu mine!?“. Întreabă
oamenii cum a întrebat şi apostolul Toma: „cum să Te
cred, Doamne, că eşti Tu, dacă nu am pus mâna pe
Tine?“ Iar Domnul i-a răspuns: „Toma, Toma, fericiţi
cei ce n-au văzut şi au crezut!“, situaţie-n care suntem
noi, cei care nu L-am văzut, dar trebuie să-L credem pe
cuvânt. Şi i-a mai zis lui Toma: „Pipăie…“, nu neapărat
să vadă Toma urmele cuielor şi rana făcută în coastă de
suliţa înfiptă ci mai presus de toate, l-a îmbiat să pipăie
dragostea Lui care L-a determinat să ajungă la Cruce
pentru a-i oferi omului şansa vieţii adevărate… Această
iubire a lui Hristos suntem chemaţi a o pipăi, în adâncul
ei de grele, cutremurătoare semnificaţii…

Şi dacă dimineaţa ne trezim conştienţi că
Domnul Hristos ne trezeşte pentru a dovedi că El se
ţine de cuvânt şi a pătruns deja în taina vieţii noastre
cu învierea Lui, ce ne rămâne de făcut? Să-i urmărim
iubirea, modul în care ne iubeşte, arătându-ne ce mult
se bucură Tatăl de El şi de noi, cei ce-L primim pe Fiul
Său iubit, făcându-ne astfel fraţi cu Hristos. Duhul Sfânt
e Cel ce întreţine amintirea Acestuia în noi,
atenţionându-ne că Mântuitorul se ţine de cuvânt şi că
dimineaţa El este prezent în inima noastră, iubindu-ne.
Asta nu e teorie deşi „teorie“ în greceşte înseamnă
auzire, vedere de Dumnezeu. Auzim atâtea zgomote (în
sensul de vorbării deşarte), însă nu vrem să auzim, să
recepţionăm promisiunea făcută de Mântuitorul, că
după Înviere va veni în noi, cu iubirea Tatălui, care e
VIAŢĂ (Iubirea e Viaţă şi Viaţa e Iubire) şi odată cu ea,
va veni şi El… Noi ne trezim cu El în noi (împărtăşiţi
fiind cu El), trebuie doar să-L pipăim, să-I pipăim duhul
dragostei, –prin credinţă–, aşa cum Toma i-a pipăit
rănile, Toma trebuia să creadă că-i El, de vreme ce I-a
stat în preajmă şi L-a auzit vorbind despre moartea şi
Învierea Sa…; trebuia să fie convins că, din dragoste
pentru ei a înviat, ţinându-Se de cuvânt, fără a mai fi
nevoie să pună mâna pe răni. Trebuia să fi crezut în
dragostea Lui, în loc de-a simţi nevoia să-i pipăie urmele
răstignirii din dragoste!!!

…Noi Îl pipăim dimineaţa prin credinţă şi ne
convingem că este cu noi, înviat, ţinându-Se de

promisiunea făcută în rugăciunea Lui către Tatăl: „Eu
pentru aceştia, care au crezut că Tu M-ai trimis să le fiu
Viaţă, mă rog, Părinte… Primeşte-i ca şi pe Mine, căci ei
au promis că vor să înveţe iubirea cu care M-ai iubit
Tu, ca ea (această iubire) să fie în ei, şi Eu în ei …“…Iar
noi, la spovedanie, în strânsă legătură cu ceea ce-L
auzim pe Mântuitorul că ne-a promis, ne angajăm să-L
primim, să-I facem loc în inima noastră, pentru a ne fi El
totul, urmându-L în fiece clipă. Să fim legaţi de El şi aşa
să ne sculăm, în dulcea Lui legătură pentru a fi liberi să
facem orice. Numai în Hristos putem fi liberi, când El
ne-a devenit normă, conduită şi respiraţie, adică Totul…
     Duhul dragostei lui Hristos, care face să se decanteze
(separe), în faptele şi-n cugetele tale, ceea ce-i iubirea
lui Hristos de ceea ce-i plăcere a egoismului. Biologic
eşti mânat de multe tendinţe, însă ele trebuie purificate,
înălţate, aduse pe alt plan de existenţă.

In  memoriam

Pãrintele Miron Mihai lovici
O viaţă alcătuită numai din iubire

Viaţa părintelui Miron Mihailovici a fost şi este în
continuare garanţia posibilităţilor de a trăi în

sfinţenie... Părintele Miron a fost un om, mai înainte de
toate, spiritual, duhovnicesc, călăuzit de adevăr, apoi
tot ce decurge de aici: a mărturisit Adevărul, a fost
delicat în manifestări, potolit (gânditor, meditativ), bun,
foarte bun chiar, nădăjduind totdeauna că orice răutate
se poate corecta. A fost un idealist. N-a avut nici un fel
de asprime şi a preţuit fiece scânteie de bine, în om,
îndrăgindu-l nespus pentru aceasta. A crezut în biruinţa
omului. A lucrat întotdeauna cu omul, pentru
desăvârşirea lui. Dorea ca fiecare să ajungă tot mai sus,
spre Porţile Luminii. Nu a precupeţit absolut nimic pentru
a te ajuta să înţelegi că mintea, prin raţiunea ei de a fi,
este de a sta înălţată, pururea, în adevăr. Depun
mărturie, cu lacrimi de uimire şi recunoştinţă fierbinte,
că nimeni ca sfinţia lui, nu a cunoscut şi propovăduit,
mai temeinic, Iubirea, arătând prin viul trăirii sale, că
cel ce creşte şi se alimentează din iubire, care este lu-
mina lui Dumnezeu, deşteaptă în lume bucuria.
     Nu a ţinut cont de oboseală, nu a vrut să ştie de
odihna trupului, ci doar de acea odihnă prin care îl
odihnea pe om, făcându-i-se totul. Mâncarea, mereu i-
a fost un chin tăcut, dumnealui având permanent o altă
hrană de mâncat: aceea de a pune în inimi, desăvârşit,
dorul Domnului Hristos, de a-l cunoaşte oamenii, ca
Viaţă de la Tatăl, drept pâinea cea vie. “Daţi-le voi să
mănânce!”. Iată un mesaj al Mântuitorului care l-a
urmărit la tot pasul pe părintele nostru, trimiterea aceasta
însuşindu-şi-o real...
     A avut patru copii care cu siguranţă vor fi şi vor
urma pilda tatălui lor.
      Un ales al Domnului care va trăi veşnic.

(Evenimentul sibian - 19 sept. 1998)
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M e d i t a t i e Lucrul care trebuie (3)

Un lucru care trebuie: să trăim frumos
Corneliu C.

“Să trăim frumos (cuviincios), ca în timpul
zilei: nu în ospeţe şi în beţii; nu în desfrânări
şi în fapte de ruşine; nu în ceartă şi în pizmă;
ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos…”
(Rom. 13:13-14)

Dumnezeu ne cheamă să trăim frumos şi ne-a
lăsat o pildă în Fiul Său. Vom trăi ca El numai dacă vom
călca pe urmele Lui (1 Pet. 2:21). Cine zice că rămâne
în El (cel credincios), trebuie să trăiască cum a trăit
Iisus. (1In 2:6).

Ce înseamnă a trăi frumos ?
1. A trăi frumos înseamnă a trăi curat, sfânt. Trăirea
în sfinţenie este o cerinţă a lui Dumnezeu. “ După cum
Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată
purtarea voastră. Căci este scris: Fiţi sfinţi, pentr că
Eu sunt Sfânt “ (1Pt 1:15-16). O viaţă fără păcat este o
viaţă frumoasă. Păcatul urâţeşte viaţa, sluţeşte
caracterul, îl      face pe om nedemn.

Viaţa Domnului Iisus, trăită pe acest pământ, a
fost o viaţă frumoasă căci a fost trăită în sfinţenie.Viaţa
de sfinţenie a Domnului Iisus este rezultatul trăirii în
ascultare şi supunere faţă de Tatăl. Domnul Iisus spune:
“Eu nu fac nimic de la Mine. Eu fac numai ceea ce
văd pe Tatăl făcând” (In 5:19). Tatăl este sfânt. De
aceea şi viaţa trăită de Fiul Său pe pământ a fost o
viaţă de sfinţenie. Dacă rămânem în Hristos şi călcăm
pe urmele Lui, vom experimenta frumuseţea vieţii de
sfinţenie. O viaţă curată, sfântă, izvorăşte dintr-o
părtăşie intimă cu Tatăl şi cu Fiul.
2. A trăi frumos înseamnă a trăi smerit. “ Veniţi la
Mine ... şi învăţaţi de la Mine, căci Eu   sunt blând şi
smerit cu inima” (Mt. 11:28-29), spune Domnul Iisus.
Iisus Hristos ne cheamă să intrăm în şcoala Sa, să-L
luăm pe El ca învăţător al   nostru. El ne va învăţa să
trăim frumos, să trăim în smerenie.

O trăire frumoasă este imposibilă fără
însuşirea gândului Domnului Iisus. “Să aveţi în voi
gândul acesta, care era şi în Hristos... El s-a smerit
pe Sine şi s-a făcut ascultător până la moarte şi încă
moarte de cruce” (Fil.2:5,8). O asemenea trăire pentru
noi este posibilă numai trăind sub autoritatea Lui, în

părtăşie cu El. (1Pt. 5:6). Trăirea în smerenie ne
păstrează în limitele morale şi spirituale normale.
Apostolul Pavel ne zice: “…spun fiecăruia dintre voi,
să nu cugete despre sine mai mult decât se cuvine să
cugete” (Rom. 12:3). Au fost cazuri când cei care au
ajuns în “locuri înalte” şi-au pierdut echilibrul spiri-
tual,   prăbuşindu-se amarnic.   Cu cât Dumnezeu ne
acordă o mai mare încredere, cu atât trebuie să ne
smerim înaintea Lui, trăind dependenţi de El, căci: “Nu
prin noi înşine sunterm în stare să gândim ceva ca
venind de la noi ci destoinicia noastră vine de la
Dumnezeu” (2 Cor. 3:5).

Numai cei smeriţi pot sluji altora. “Cu
smerenie, fiecare să privească pe altul mai de cinste
decât el însuşi. Fiecare din voi să nu caute numai la
ale sale, ci şi la foloasele altuia “(Fil. 2:3-4). Să ne
slujim unii altora în smerenie. Aşa putem să trăim
frumos.
3. A trăi frumos înseamnă a trăi în dragoste.
Dragostea împodobeşte viaţa, o face frumoasă. Şi în
această privinţă Domnul Iisus este exemplul, este
Învăţătorul nostru: “…să vă iubiţi unul pe altul, cum
v-am iubit Eu “ (In 15:12).

El şi-a dat viaţa pentru noi (1In. 3:16).
Dragostea ne face capabili de orice jertfă. Dragostea
ne dă putere să răbdăm, să iertăm, să ne bucurăm de
succesele altora. Dragostea ne aşează alături de cei în
suferinţă, ne uneşte, ne învaţă să ne respectăm
reciproc. Numai ceea ce facem cu dragoste are valoare.
Dragostea dă trăinicie.

Dobândirea dragostei cereşti ca mod de viaţă
este lucrarea Duhului Sfânt. Numai cel ce are Duhul
Sfânt în el are dragoste cerească, are dragoste de semeni.
“…dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile
noastree prin Duhul Sfânt” (Rom. 5:5). Numai Duhul
Sfânt înoieşte caracterul nostru şi ne umple de dragoste
pentru Hristos, pentru semeni şi chiar pentru vrăjmaşi.
Dragostea dă frumuseţe vieţii. Numai dacă Duhul Sfânt
va locui în inimile noastre prin credinţă în Iisus Hristos,
vom putea trăi frumos.

A trăi frumos înseamnă a trăi în SFINŢENIE,
SMERENIE ŞI DRAGOSTE.
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Biserica  si societatea.
   Fami l ia  crest inã

Hristos si tinerii
Arhim.  Teofil Pãrãian

“Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii să
laude numele Domnului” (Ps. 148, 12-13)

Tema pentru astăzi a fost spontană deoarece la
întrebarea ce temă am putea dezbate data viitoare

eu am răspuns aşa dintr-odată „Iisus şi tineretul – Iisus
şi tinerii“. Abia după aceea m-am gândit că este un
gând spontan şi că s-ar putea să nu fie tineri şi noi să
vorbim bătrânilor despre tineri, dar văd că aici sunt şi
tineri şi este foarte bine şi pentru unii şi pentru alţii
pentru că, de fapt, Domnul Hristos nu a avut în vedere
o anumită categorie de oameni când a propovăduit
Evanghelia, nu s-a adresat tinerilor sau bătrânilor;
Sfântul Apostol Pavel da, s-a adresat spunând tinerilor
să fie cuviincioşi sau bătrânilor să fie aşa. În Epistola
către Timotei avem nişte referiri speciale pentru tineri,
pentru bătrâni, ori Evanghelia nu se adresează propriu-
zis tinerilor sau bătrânilor, se adresează tuturor
ascultătorilor.

Tânărul cel bogat -
nedesăvârşit dar mântuit

Totuşi, au existat şi situaţii când s-au prezentat la
Domnul Hristos tineri. Ca exemplu ne gândim întâi

la „tânărul cel bogat“; ştim că a fost tânăr, că era cineva
anume, dar fără nume, la care nu cunoaştem vârsta, dar
ştim că a fost preocupat de anumite lucruri, cunoaştem
viaţa lui, dar mai mult decât toate celelalte există ceva
care le cuprinde pe toate celelalte: ştim că Domnului
Hristos i-a fost drag de el. Eram student la Teologie şi,
odată, a venit Mitropolitul Nicolae Bălan la cursuri,
cred că eram în anul II şi a venit vorba de “tânărul cel
bogat” şi a spus să i se dea un Nou Testament de unde
el a citit din Sfânta Evanghelie de la Marcu, unde se
spunea de tânărul cel bogat că Domnul Hristos a privit
la el şi i-a fost drag de el. De atunci mi s-a împlântat mie
în inimă şi în minte gândul acesta că a existat un om de
care s-a minunat Domnul Hristos.

Mi se pare foarte curios că, de fapt, eu citeam
de foarte multe ori în Evanghelie, de pe la 13 ani citeam
Noul Testament (fac o paranteză aici: eram în clasa a
VII-a şi la Religie am avut o lucrare despre Sfântul
Apostol Pavel şi am scris lucrarea la maşină şi am ajuns
la partea când trebuia să scriu câte epistole a scris
Sfântul Apostol Pavel şi nu eram sigur dacă 13 sau 14 şi

am început să număr în gând şi mi-au ieşit 13 şi aşa am
scris, deşi eu ştiam ceva de 14. Apoi, am dat lucrarea
profesorului de Religie, care după ce a citit lucrarea mi-
a spus că e foarte bine, îmi dă 10 deşi am o mică greşeală,
fiindcă am scris că Sfântul Apostol Pavel a scris doar 13
epistole în loc de 14. Atunci eu am răspuns că eu ştiam
ceva de 14, dar nu-mi ieşeau la numărat şi atunci el a
propus să le numărăm împreună. Atunci eu ar fi trebuit
să-l las pe el să le numească şi eu doar să le număr, dar
am început eu să le spun şi, la sfârşit, ne-au ieşit tot 13.
Până la urmă le-am mai numărat o dată şi mi-am amintit
epistola ce o uitasem. Eram familiarizat cu Noul
Testament, nu ca unul care a făcut Teologia, dar ştiam
multe lucruri, capitole, epistole ale Noului Testament
de se mirau colegii mei cum de ştiam atâtea, ) dar totuşi
când a zis Mitropolitul că i-a fost drag m-a surprins
această afirmaţie, care e extraordinar de importantă, şi
anume: trei din cei patru evanghelişti (Sfântul Matei,
în cap. 19, Sfântul Marcu, în cap. 10 şi Sfântul Luca, în
cap. 11) au relatări despre tânărul cel bogat. Acum,
cred că ştiţi că evangheliile nu au fost scrise una după
alta, ci au fost scrise de autori diferiţi pentru cititori
diferiţi, au fost scrise nişte cărţi ocazionale, care să
ajungă şi după generaţia contemporană apostolilor, au
fost scrise din trebuinţa oamenilor. Şi sunt unele relatări
în fiecare evanghelie, dintre cele trei, aşa cum este şi
relatarea despre tânărul cel bogat.

Se spune că s-a prezentat la Domnul Hristos
un tânăr şi a spus: „Învăţătorule, ce să fac să moştenesc
viaţa de veci“ – o preocupare deosebită pentru
tinereţea lui care îi face cinste întrebătorului. Poate ştiţi
că această întrebare a fost pusă Învăţătorului în două
împrejurimi – de către tânărul cel bogat şi de către
învăţătorul de lege care l-a ispitit pe Domnul Hristos
întebându-L acelaşi lucru. Totuşi, pus în situaţia să
răspundă el la întrebare şi a zis către învăţătorul de
lege: „În lege ce este scris, cum citeşti?“ atunci
învăţătorul de lege, un om inteligent, ce cunoştea legea,
a răspuns că este scris în lege “Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul
tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, iar
Învăţătorul l-a aprobat zicând: „Fă acestea şi vei fi
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viu“. Dar întrebătorul a mai pus o întrebare – „Cine este
aproapele meu?“, iar atunci Iisus a spus pilda cu
samarineanul milostiv. Tânărului cel bogat, Iisus i-a
răspuns la întrebare (după relatarea sfântului
evanghelist Matei) astfel: „De vrei să intri în viaţă
păzeşte poruncile“. Convorbirea dintre tânărul cel
bogat şi Domnul Hristos s-ar fi sfârşit aici dacă tânărul
nu ar mai fi pus o întrebare şi anume: „Care porunci?“.
se ştie că Dumnezeu a dat cele zece porunci pe muntele
Sinai, ce au rămas în conştiinţă, iar pe lângă acestea mai
există şi altele, dar Domnul Hristos s-a oprit la aceste
zece din care a numit doar cinci: să nu ucizi, să nu furi,
să nu fii mărturie mincinoasă, să nu te desfrânezi, să
cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta. La acestea se mai
adaugă două şi anume: „Să nu înşeli pe nimeni“ (de la
sfântul evanghelist Marcu), „Să iubeşti pe aproapele
tău ca pe tine însuţi“ (de la sfântul evanghelist Matei).
Astfel au fost pomenite doar şapte porunci şi nu mai
multe, dar se ştie că în viaţă nu intră cineva care nu
împlineşte aceste şapte porunci. Domnul Hristos ştia că
oamenii trebuie să pornească de la ceva şi a dat cele
care sunt mai la îndemână: cinstirea părinţilor, pentru
că tânărul în general are părinţi; să nu desfrânezi, pentru
că tânărul are tendinţe de desfrânare; să nu furi, pentru
că e la îndemână şi există posibilitatea de a fura; să nu
fii mărturie mincinoasă, adică să tinzi spre adevăr; să nu
ucizi – să nu omori oameni. Toate acestea sunt lucruri
peste care nu se trece deoarece când încalci una încalci
toată legea lui Dumnezeu fiindcă te-ai împotrivit
Legiuitorului.

Acum urmează ceva de bucurie şi anume: omul
acela a zis că a împlinit toate aceste legi din copilărie şi
totuşi Domnul Hristos a spus că-i mai lipseşte una şi
anume i-a zis „Vinde averea ta, dă-o săracilor... şi vino
şi-mi urmează Mie“. Sfântul  evanghelist Marcu, spre
deosebire de ceilalţi, are o predilecţie pentru amănunte,
introduce ceva ce nu se găseşte în celelalte evanghelii.
De exemplu, tatăl copilului stăpânit de demoni, ce a
venit la Iisus, i-a zis un lucru ce a fost trecut cu vederea
de ceilalţi evanghelişti şi menţionat doar de Marcu şi
anume: „De poţi ceva, ajută-ne nouă, fie-ţi milă de noi“
şi apoi răspunsul Domnului Hristos: „Dacă poţi, crede,
toate sunt cu putinţă pentru cel credincios“. Atunci
omul a spus cu lacrimi: „Cred Doamne! Ajută credinţei
mele“. Iată deci, că Evanghelia de la Marcu dă mai
multe lămuriri şi amănunte. Domnul Hristos care
cunoaşte tainele inimii şi care a răspuns de multe ori la
gândurile oamenilor, gânduri neexprimate, pe care
oamenii le-au purtat în minte, deci Domnul Hristos care
cunoaşte tainele inimii, Domnul Hristos care cunoaşte
gândurile oamenilor, a privit la tânărul cel bogat şi i-a
fost drag de el fiindcă era un tânăr ce a putut spune
„Toate acestea le-am împlinit din copilăria mea Ce-
mi mai lipseşte?“ în faţă cuvântului Mântuitorului, în
faţa condiţiei de a intra în viaţa veşnică. Şi astfel, lui

Iisus, care a cunoscut tainele inimii, i-a fost drag de el.
Dacă e vorba să vrei să fii drag Mântuitorului trebuie
să împlineşti poruncile şi trebuie să fii preocupat de
viaţa de veci şi în felul acesta Domnului Hristos îi e
drag de fiecare dintre noi. Am putea zice că toţi cei ce
împlinesc aceste porunci sunt candidaţi la viaţa de veci
şi de oricine împlineşte aceste porunci îi este drag
Mântuitorului.

Numai că a mai rămas ceva pentru care lumea
îl condamnă pe tânărul cel bogat deşi nu ar trebui să-l
condamne, ci să aibă în vedere că de acest om i-a fost
drag Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ceea ce
urmează nu ştirbeşte cu nimic situaţia lui reală: şi a zis
Domnul Hristos: „Îţi mai lipseşte ceva; vinde toate
averile şi împarte-le săracilor“ şi „ia-ţi crucea ta şi-
mi urmează mie şi vei avea comoară în cer“. Şi atunci
tânărul a plecat întristat că avea multe bogăţii, adică nu
s-a putut desprinde de bogăţiile ce le avea şi să facă
ceea ce a zis Domnul Hristos. Dar asta nu infirmă situaţia
lui prezentă de atunci şi Domnul Hristos nu l-a respins
pentru că nu a putut face mai mult, Domnul Hristos a
vrut doar să-l pună în situaţia de a fi şi mai dezlegat de
lucrurile acestea. Şi atunci el a plecat întristat... însă
faptul acesta că a plecat întristat arată că el de fapt a
dat dreptate Domnului Hristos, nu a zis că nu-i dă
dreptate, şi-a dat seama că şi asta ar trebui să facă - unii
spun că mai târziu ar fi făcut şi asta, noi nu ştim,
Evanghelia nu ne spune pentru că Evanghelia nu ne
prezintă pe tânărul cel bogat în ansamblu, ci doar în
situaţia dată. În orice caz, are calităţi deosebite, nu se
poate spune că n-are şi atunci n-avem motive să credem
că Hristos l-a respins, El nu l-a respins - adică nu a ajuns
să se desăvârşească, dar să se mântuiască a ajuns.
Domnul Hristos a zis „dacă vrei să intri în viaţă păzeşte
poruncile“, el a păzit poruncile şi atunci a intrat în
viaţă, fără îndoială a intrat în viaţă numai că nu a intrat
şi în desăvârşire. Lucrul acesta noi îl ştim şi în măsura-n
care-l ştim îl împlinim, unii dintre noi  mai mult, alţii mai
puţin, important este că dacă vrem să intrăm în viaţă să
avem în vedere poruncile.

Fără îndoială că nu ajung numai poruncile
acestea, că Domnul Hristos a spus la sfârşitul activităţii
lui - ultimele cuvinte ale Mântuitorului au fost, aşa cum
ni le prezintă sfântul evanghelist Matei: „Mergând,
învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i
să păzească toate câte v-am poruncit vouă“ - numai
că toate nu le poţi împlini dacă nu împlineşti cele dintâi
lucruri care trebuie împlinite. Domnul Hristos ne
angajează prin poruncile acestea, ne pune în faţă ceea
ce este mai de trebuinţă şi apoi noi adăugăm la acestea
câte putem noi să adăugăm ca să fie „toate câte v-am
poruncit vouă“. Ştiţi ce a urmat după aceea, a spus
Domnul Hristos că „cu anevoie vor intra cei bogaţi în
Împărăţia Cerurilor“ că „mai lesne este să treacă
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cămila prin urechile acului“ - este o hiperbolă, sau
unii zic că „funia prin urechile acului“ fiindcă cuvântul
„camilo“ înseamnă şi cămilă şi funie, doar că se scrie
diferit în limba greacă şi astfel unii au tradus funie, alţii
cămilă, dar oricum Domnul Hristos vrea să spună că cu
greu vor intra bogaţii în Împărăţia Cerurilor.

Nu se poate zice că nu au intrat bogaţi în
Împărăţia Cerurilor, de exemplu Iov, care avea atâtea
averi, care apoi le-a pierdut, dar le-a şi recâştigat, acesta
sigur a intrat în Împărăţia Cerurilor aşa bogat cum a
fost, pentru că a folosit bogăţia spre binele altora. Şi
ucenicii când au auzit asta l-au întrebat pe Domnul
Hristos: „Bine, dar atunci cine poate să se
mântuiască?“ şi apoi urmează soluţia extraordinar de
încurajatoare şi anume Domnul Hristos a zis: „Ceea ce
este cu neputinţă la om, e cu putinţă la Dumnezeu“,
adică ce nu pot face eu ca om, face Dumnezeu şi mă
ajută şi mă scoate Dumnezeu, El n-are pe nimeni de
pierdut, Dumnezeu e iubire, iubirea se revarsă, noi facem
ce putem din partea noastră şi ce nu putem poate
Dumnezeu şi ne ajută şi asta e foarte încurajator. Adică
nu poţi tu dar poate Dumnezeu şi  Dumnezeu te ajută
dacă eşti sincer şi eşti bine intenţionat şi bine
direcţionat.

De aceea îmi place mie să zic că Evanghelia
este dătătoare de nădejde, aproape fiecare pagină îţi
dă bucurie. Cineva spunea că „orice afirmaţie despre
Fericitul Augustin este o bucurie“, apoi dacă se poate
spune aceasta despre Fericitul Augustin, cum nu s-ar
putea spune de cele spuse de Domnul Hristos. Să ne
gândim la pilda cu oaia cea pierdută, unde se spune că
un cioban avea 100 de oi şi a pierdut una şi a lăsat pe
cele 99 în câmp şi s-a dus să caute pe cea pierdută şi
când a găsit-o a luat-o pe umeri şi a adus-o la turmă şi
apoi a chemat pe vecini şi a zis „haideţi să ne bucurăm
că s-a aflat oaia cea pierdută“ şi spune ca o concluzie
extraordinară în Sfânta Evanghelie de la Luca (fiindcă
pilda cu oaia cea pierdută e cuprinsă în două locuri - în
Sfânta Evanghelie de la Matei, în cap.XVIII şi în Sfânta
Evanghelie de la Luca în cap.XV) şi anume se spune că
„aşa se face bucurie în cer pentru un păcătos care se
pocăieşte, mai multă ca pentru 99 de drepţi care n-
au nevoie de pocăinţă“ - e ceva copleşitor pur şi simplu
când stai uimit în faţa unor astfel de afirmaţii pe care le
treci cu vederea - cum am trecut eu peste afirmaţia că
lui Domnul Hristos îi era drag de tânărul cel bogat, sau
peste altele, de exemplu cu sutaşul din Capernaum de
care s-a minunat Domnul Hristos - Fiul lui Dumnezeu,
Domnul Hristos se minunează de om şi se minunează de
anumiţi oameni, nu de oricare, că pot fi unii pe care i-a
mustrat sau osândit chiar pentru fărădelegile lor.

Cât de mulţi tineri, chiar dacă nu se pot
desprinde şi de bogăţiile lor, cum nu s-a putut desprinde
nici tânărul acesta, dau totuşi dreptate lui Dumnezeu şi
asta e mare lucru. Să zici „Da Doamne, Tu ai dreptate,

nu eu am dreptate“, sau „Să iubesc pe vrăjmaşii mei. Tu
ai dreptate, eu nu pot face asta, dar Tu ai dreptate şi
trebuie să mă silesc să pot şi eu” (undeva, în Sfânta
Evanghelie de la Luca, în cap.VII, citim că a zis Domnul
Hristos că fariseii au lepădat darul lui Dumnezeu, sfatul
lui Dumnezeu). Asta trebuie să facem noi, să dăm
dreptate lui Dumnezeu şi tânărul cel bogat i-a dat
dreptate. Deci analizând puţin situaţia tânărului, că era
preocupat de viaţa de veci, că s-a dus la Domnul Hristos
cu întrebarea „Ce să fac să moştenesc viaţa de veci?“,
că ştia că trebuie să împlinească poruncile şi a împlinit
poruncile, putem spune că toate acestea i-au dat dreptul
să intre în viaţă.

Tinere, ţie-ţi zic, scoală-te!

Au mai fost şi alţi tineri pomeniţi în Sfânta Evanghelie
şi anume ştim că Domnul Hristos a înviat un tânăr,

pe tânărul din Nain - fiu unic al unei văduve şi căruia
Domnul Hristos i-a zis: „Tinere, ţie-ţi zic, scoală-te!“. E
de fapt un cuvânt pe care Domnul Hristos l-a spus într-
o anumită împrejurare unui tânăr, dar e, am putea zice,
o lozincă, un cuvânt de ordine pentru tineri - „Ţie-ţi zic,
scoală-te“, adică fii treaz, fii în acţiune, fă ceva, nu sta
nelucrător. Când eram eu copil aveam o vorbă în familie,
ziceau ai noştri „Nu sta fără lucru că-i păcat“. Cam aşa
ceva îi spune Domnul Hristos tânărului, să se scoale, să
nu stea ca mortul deşi el chiar era mort: „Tânărule, ţie-
ţi zic scoală-te!“ adică scoală-te, acţionează, activează,
fă ceva, nu te lăsa într-un fel de râncezeală ce te apropie
de moarte, te aseamănă cu morţii, ci activează, pentru
ca asta este ceea ce trebuie să faci mai ales că ai energii
de tânăr. La tinereţe omul e mai propriu pentru acţiune
decât la bătrâneţe pentru că la bătrâneţe începe omului
să-i scadă şi energia şi elanul şi entuziasmul şi nu se mai
poate angaja.

De exemplu, să luăm aşa că se tot spune că
tinerii au făcut revoluţia, când se spunea atunci că avem
un tineret minunat, eu nu ştiu cât a fost de minunat,
pentru că unii dintre ei poate nici nu au ştiut ce fac, dar
adevărul este că la tinereţe omul se angajează, face
ceva. Bătrânii ce-au făcut? S-au uitat la televizor, asta a
fost toată lucrarea bătrânilor. Tinerii s-au dus acolo şi
au ţinut pieptul, bineînţeles că nu au vrut să moară, dar
oricum noi ne dăm seama că la tinereţe omul e capabil
de ceva şi face ceva; mai sunt şi rele destule tot din
entuziasmul ăsta care-l are, din energia, din explozia
aceasta de putere pe care o are tânărul.

După aceea, Domnul Hristos ştim că a înviat
pe o tânără de 12 ani - să ştiţi că acolo unde a
propovăduit Domnul Hristos maturitatea se produce
mai repede decât în părţile noastre: la 12 ani sunt fete
care se căsătoresc, ceea ce la noi nu se întâmplă fiindcă
nu e format omul la 12 ani. Putem să o numim pe această
fiică a lui Air mai mult ca pe o tânără, ca pe o copilă.
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Omul creşte în ce porneşte

Avantajul tinereţii faţă de celelalte vârste este că la
tinereţe omul e modelabil, adică te poţi aştepta să

se schimbe, pe când la bătrâneţe nu mai poţi să te schimbi
nici în bine, nici în rău, eşti la un fel de rezumat al vieţii.
De exemplu clipa de faţă ne cuprinde pe fiecare dintre
noi cum suntem până în clipa de faţă şi ne pregăteşte
pentru viitorul nostru - de aceea este foarte important
să faci lucruri bune ca să creşti în bine, cum se zice
undeva că „Omul creşte în ce porneşte“ adică, dacă
eşti rău, creşti în rău şi te faci şi mai rău, dacă eşti bun,
creşti în bine şi te faci şi mai bun. Iar rezumatul vieţii
noastre suntem noi înşine şi la tinereţe şi la bătrâneţe,
pentru viaţa câtă am trăit-o.
Pentru că vorbim într-un cadru al isihasmului, adică
într-un cadru propice pentru rugăciune, într-un cadru
care ne atrage atenţia asupra importanţei pe care o are
rugăciunea şi mai ales rugăciunea de toată vremea,
putem să spunem (şi aceasta că în fiecare clipă a vieţii
noastre şi mai ales la rugăciune) că noi suntem rezumatul
vieţii noastre în raport cu Dumnezeu. Dacă eu mă rog
acum şi îmi vin gânduri felurite şi împrăştieri, înseamnă
că încă nu am ajuns la o rugăciune curată pentru că
sunt împrăştiat în cealaltă vreme a vieţii mele (sunt
împrăştiat şi când nu mă rog) şi atunci la rugăciune se
rezumă viaţa mea cu toate împrăştielile mele care se
cumulează atunci când mă rog şi atunci îmi dau mai
bine seama de ceea ce sunt, pentru că dacă sunt
împrăştiat în cealaltă vreme şi în celelalte acţiuni
înseamnă că sunt împrăştiat întotdeauna. Când ştiu că
acum nu mai trebuie să fiu împrăştiat şi totuşi sunt
împrăştiat cu gândul, înseamnă că încă nu sunt curăţit,
că încă nu am ajuns la măsura aceea ca să mi se
limpezească mintea şi încă gândul vagabondează.

Copilul este tatăl omului mare

Cred că v-am mai spus şi altădată că în scrierile
Fericitului Augustin există şi afirmaţia aceasta că:

„Copilul este tatăl omului mare“ şi să ştiţi că şi „tânărul
este tatăl omului mare“, dar pe noi ne pune în încurcătură
fiindcă noi ştim că omul mare este tatăl copilului şi parcă
nu-ţi vine să crezi, însă să ştiţi că Fericitul Augustin are
dreptate. El nu infirmă adevărul că omul mare este tatăl
copilului, dar atrage atenţia că şi copilul este tatăl omului
mare în înţelesul că de copilărie nu se poate face
abstracţie niciodată, nici de tinereţe, nici de cealaltă
vreme a vieţii nu se poate face abstracţie niciodată şi
atunci important este să ne rânduim viaţa în aşa fel
încât să ne putem prezenta cu ea şi la tinereţe şi la
bătrâneţe, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Avantajul omului credincios este că ştie că gândurile
sunt realităţi, că ele sunt luate în seamă de Dumnezeu,
că nu putem face abstracţie de gândurile, de cuvintele,
de faptele şi atitudinile noastre, fiindcă toate intră în
noi şi ne creează. De aceea se zice că copilul este tatăl

omului mare, fiindcă intră în componenţa omului mare,
nu poţi fii mare dacă nu eşti mic; când eşti mic zici „eu
sunt mic Tu fă-mă mare“ fiindcă ai conştiinţa aceasta.

Este aici un tânăr care are
cinci pâini şi doi peşti

Sfânta Evanghelie de la Ioan ne prezintă o minune
făcută de Domnul Hristos, înmulţirea pâinilor, când

au săturat cu cinci pâini şi doi peşti, o mare mulţime de
oameni. Atunci, Sfântul Ioan are o afirmaţie pe care nu
o găsim în celelalte Evanghelii şi anume, unul dintre
apostoli a spus către Domnul Hristos, când era vorba
să sature mulţimea care era acolo: „Este aici un tânăr
care are cinci pâini şi doi peşti“, deci nu apostolii
aveau cele cinci pâini şi doi peşti, ci un tânăr. E foarte
frumos când te gândeşti că un tânăr avea ceva de oferit
pentru mulţime. Şi a zis Domnul Hristos „Aduceţi-l aici“.
Pâinea este o sinteză a muncii omului şi a lucrării
Domnului. Noi acum când cumpărăm pâinea, nu prea
ne gândim cum s-a ajuns la pâine, dar cei care fac pâinea
ştiu câtă muncă face omul până ce are pâinea pe masă.
Noi acum o cumpărăm şi o mâncăm, dar cei care fac
pâinea o şi muncesc şi o şi mănâncă. Deci, este în mulţime
un tânăr ce are cinci pâini şi doi peşti; ceea ce-mi place
mie să pun în evidenţă este faptul că un tânăr a avut
ceva de oferit; ar trebui ca toţi tinerii să aibă ceva de
oferit şi ceea ce ar trebui să ofere toţi tinerii ca ofrandă
pentru Domnul Hristos este ceea ce spune Mitropolitul
N. Bălan în legătură cu tinerii că „Cea mai frumoasă
podoabă a unui tânăr este inima curată şi mintea
trează“. Asta ar trebui să ofere orice tânăr Domnului
Hristos - minte trează şi inima curată, adică minte ce nu
te lasă să faci orice şi inima curată care este rezultatul
unei vieţi curate. Câtă credinţă are un om? Atâta câtă
manifestă în viaţă. Dacă nu manifeşti în viaţă credinţă ,
nu ai credinţă (de exemplu duminica orice creştin trebuie
să meargă la biserică, dacă nu merge atunci se ştie că
nu are atâta credinţă câtă îi trebuie să meargă la biserică
şi să-l ţină în biserică şi acela e mai mult necredincios
decât credincios). Deci, un tânăr oferă ceva Domnului
Hristos şi acesta binecuvântează ceea ce-i oferă tânărul
şi înmulţeşte în aşa fel încât să sature mare mulţime de
oameni şi să rămână prisos 12 coşuri de fărămituri. Şi
Domnul Hristos spune tot în Sf. Evanghelie de la Ioan
să adune rămăşiţele ca nimic să nu se piardă - asta
înseamnă că a fost prisos şi că prisosul nu trebuie
dispreţuit, ci toate lucrurile trebuie folosite mai ales că
erau binecuvântate. Să ştiţi însă că Domnul Hristos
binecuvântează şi munca omului în realizarea pâinii,
deci ceea ce s-a întâmplat la înmulţirea pâinilor se
întâmplă întotdeauna când avem pâinea pe masă pentru
că Domnul Hristos binecuvintează toată munca omului.
Tinerii în general în condiţiile vieţii noastre au mai ales
de învăţat, învaţă limbi străine mai nou, învaţă la şcoală,
e vremea de pregătire şi vremea de temelie a vieţii
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noastre, la tinereţe punem temelia vieţii noastre şi de
aceea e bine ca tânărul să facă cât poate face el, să
adune cât poate aduna fiindcă apoi pe temelia de la
tinereţe se adaugă şi celelalte ce se învaţă în toată viaţa
omului.

*

Aş vrea să mai amintim un tânăr despre care este
scris în Sfânta Evanghelie şi anume un tânăr care,

când era Domnul Hristos arestat a fost şi el de faţă şi era
îmbrăcat sumar şi se scrie în Sfânta Evanghelie de la
Marcu că a vrut să-l prindă şi pe el şi că el a lăsat haina
în mâinile celor ce l-au prins şi a fugit. Se crede că
tânărul ce a scăpat din mâinile celor ce au vrut să-l
prindă lăsându-şi haina şi fugind gol ar fi fost chiar
Sfântul Evanghelist Marcu. Poate că şi Sfântul Lazăr
era mai tânăr, nu-i ştim vârsta. Domnul Hristos l-a înviat
pe Lazăr - despre asta se poate citi în Sfânta Evanghelie
de la Ioan cap. XI – care a fost mai aproape de tinereţe
decât de bătrâneţe.

“Fiţi copii când e vorba de răutate”

Între altele avantajul tânărului este acela că e mai
aproape de copilărie decât de celelalte vârste şi în

orice caz departe de bătrâneţe, ori sfinţenia omului mare
este revenirea la starea nevinovăţiei copilăreşti. Sfântul
Apostol Pavel spune: „Fiţi copii când e vorba de
răutate, la minte însă fiţi bărbaţi“ (1Cor.14, 20). Aşa
putem zice că copilul poate fi un exemplu de sfinţenie
în sensul că nu are nimic negativ în el. Există şi copii
care au ascunzişurile lor, ce poartă în spate încărcăturile
cu care au venit în lumea aceasta. Dar ceea ce este
avantajul copilăriei şi ceea ce-l face pe copil mai aproape
de sfinţenie este faptul că nu are durată în răutate,
răutatea lui e de scurtă durată. De fapt, toate ale copilului
sunt de scurtă durată; când îi vezi pe copii nu lungeşti
cuvântul pentru că şi aşa ei nu pot cuprinde mult. Copilul
nu are durată nici în răutate, nici în bunătate. Se poate
spune că copilul nu are durată în răutate fiindcă trece
repede de la una la alta, se ceartă, se bate, iar apoi îl
iartă pe cel cu care s-a bătut şi merge mai departe ca şi
când nu s-ar fi întâmplat nimic – şi asta e mare lucru,
asta nu o face omul mare. O face câte unul care e înaintat
în viaţă... Tinereţea deci e vecină cu copilăria şi asta e
bine de reţinut.

Minte trează şi inimă curată

Tinereţea are însă şi ea avantaje şi dezavantaje. Ceea
ce îl menţine pe om într-o sferă înaltă, ceea ce-l

duce asigurat spre bine, în sensul că un om credincios
nu-şi dă voie să facă lucruri care nu se potrivesc cu
principiile pe care le are în consideraţie Evanghelia,
este învăţătura bisericii. Un tânăr credincios nu-şi va
permite să facă nişte lucruri pe care nu le-ar putea face
oriunde şi oricând şi dacă le face totuşi înseamnă că nu
are calitatea aceasta de „credincios“. Eu spun de multe
ori despre credinţă că e „salvatoare“ şi că e

„despovărătoare“; credinţa e salvatoare, e mântuitoare,
în înţelesul că te menţine în bine, te dirijează spre bine,
te ajută să fii în legătură cu Dumnezeu şi unde e darul
lui Dumnezeu acolo nici un lucru nu e greu şi acolo e
tot binele. Cel ce crede în Dumnezeu are motive în plus
să meargă pe calea pe care o binecuvântează
Dumnezeu. Cel ce are credinţă în Dumnezeu. Ceea ce e
important nu numai pentru tineri, ci pentru toţi oamenii
este „să gândească frumos“, să aibă gânduri bune,
gânduri frumoase, să se ferească şi de gândurile care
nu sunt frumoase, de gândurile ce nu pot fi scoase la
arătare, oriunde şi oricând. De fapt, asta înseamnă să ai
minte trează: să fii selectiv în primirea gândurilor şi a
impresiilor, să ocoleşti pricinile răului, oriunde ar fi (să
nu citeşti cărţi excitante, să nu citeşti reviste
necuviincioase, să nu te uiţi la lucruri care stârnesc
pornirile sexuale, să nu te uiţi la filme ce bagă în suflet
gunoaiele veacului acestuia, să-ţi păzeşti mintea). Rostul
acesta îl are rugăciunea de toată vremea să fie păzitoare
a minţii, să fie disciplinare a minţii. Gândul omului e ca
o moară – se scrie în Filocalie – şi ce bagi pe moară,
aceea macină moara; tot aşa e şi cu mintea, ce bagi pe
minte, aceea macină mintea; mintea e comparată cu o
moară mereu în mişcare, care macină mereu. Dealtfel să
ştiţi că faptul de a gândi este ceea ce-l caracterizează pe
om în special. Un filozof zicea „cuget, deci exist“. Dovada
lui de existenţă era cugetarea, faptul că gândeşte. De
ce? Pentru că, ceea ce-l caracterizează pe om în mod
special, ceea ce-l duce pe om la conştiinţa de om, ceea
ce-l dirijează pe om este faptul că el gândeşte. Dacă te
poţi înţelege cu omul ai nădejde că se poate schimba,
dacă nu te poţi înţelege cu el nu ai posibilitatea să
schimbi nimic în el. Şi atunci, important este să fii
selectiv în ceea ce priveşte gândurile şi să nu-ţi bagi
gunoaie în suflet pe care mai apoi nu le mai poţi scoate.
Eu le spun mereu tinerilor la spovedit un lucru care e
bine să le aibă în vedere şi anume: să se ferească de
pricinile relelor, să nu-şi bage în suflet gânduri rele, şi
asta în două situaţii (care nu le prea convin tinerilor) şi
anume să nu se uite la filme şi cărţi necuviincioase care
înmulţesc răul din suflet, care bagă otravă în suflet şi să
nu se ducă la discotecă, şi mai ales aceasta le este greu
să o împlinească; e adevărat că vin şi tineri care nu
merg la discotecă sau dacă au mers şi au văzut ce este
acolo nu s-au mai dus altădată. De ce? Pentru că toate
ale omului intră în el, fiindcă nu există nimic pe care îl
facem sau gândim noi care să nu se alcătuiască la
existenţa noastră (impresiile pe care le-am acumulat fără
să le dorim şi fără să le căutăm, de pe stradă, din filmele
sau piesele de teatru văzute). În limba franceză există
un dicton care zice „Suferinţa în sine trece, dar faptul
că ai suferit nu trece niciodată“, ce ai băgat în tine te
alcătuieşte pozitiv sau negativ şi te face ceea ce eşti.

Totuşi întrebarea de căpătâi rămâne „Ce putem
face ca să fim aşa cum ne vrea Dumnezeu?“ Ei bine,
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ceea ce trebuie să facem este să ţinem seama de
Dumnezeu. Dacă ţinem seama de Dumnezeu şi avem
minte trează şi ajungem la inimă curată, toate acestea
ne avantajează pentru cealaltă vreme a vieţii noastre.
Esenţialul este deci să ţinem seama de Dumnezeu, adică
să nu facem abstracţie de El ci să-l avem în prim-planul
vieţii noastre, nu aşa ca o idee, ca o probabilitate, ca o
posibilitate, ci ca o realitate. Să ne simţim dependenţi
de Dumnezeu şi să gândim frumos. În minte nu poate
intra nimenea; avem noi avantajul acesta, fiindcă este
un avantaj, că nu poate cunoaşte nimenea gândurile
decât Dumnezeu şi noi înşine.Sfântul Apostol Pavel
spune că „cele ale omului le cunoaşte numai mintea
omului“ şi adaugă Sfântul Apostol Pavel că „noi avem
mintea lui  Hristos“. Asta e foarte important, să ai mintea
lui Hristos. Dar cum să ai mintea lui Hristos? O poţi
avea dacă ai gândurile lui Hristos; dacă ai gândurile lui
Hristos, ai şi mintea lui Hristos, fiindcă mintea se
formează prin gândurile pe care le avem.

Şi atunci am putea spune că „Iisus şi tineretul“
ar putea însemna şi aceasta: legătura cu Domnul Hristos
prin Evanghelie, prin cele ce le ştim din Evanghelie, din
sfintele slujbe, care sunt trăirea Evangheliei, prin cărţile
sfinte de îndrumare duhovnicească, care sunt un fel de
continuare a Evangheliei, prezentată sub formă de
comentar, sub formă de actualizare. Cineva zicea că
Filocalia este a cincea Evanghelie, nu cred că e aşa dar
în orice caz Filocalia prezintă o continuare a gândurilor
din Evanghelie. Citeam chiar azi dimineaţă despre
Johann Sebastian Bach, compozitorul, într-o lucrare
numită „Christliche Zeugen“ (adică „mentori creştini“);
acolo se spunea 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 şi cantalele şi coralele sunt cu iz
duhovnicesc şi cu afirmaţii din Evanghelie). Deci 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, care le
citeşti şi care contribuie la formarea noastră
duhovnicească!

Bătrâneţe fericită au cei ce au avut
o tinereţe cinstită

Să dea Dumnezeu să avem folos din acest cuvânt
despre tineri, despre tinereţe, despre tinereţe fără

bătrâneţe, dar nu în sensul să nu ajungi la o vârstă
înaintată ci să nu ajungi la neputinţele bătrâneţii, că
dacă ajungi să fii la bătrâneţe ca la tinereţe nu-i nimica,
că doar asta are în vedere acest cuvânt popular „tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte“. Tinereţea ne-o
asigură credinţa în Dumnezeu, ne-o asigură o viaţă
curată. Cred că v-am mai spus că la cununie se spune
„Dă-le lor Doamne să-şi petreacă viaţa fără prihană

şi să ajungă la bătrâneţe fericite cu inimă curată
împlinind poruncile tale“. E vorba de mirii ce se
căsătoresc şi pentru care preotul cere să-şi petreacă
viaţa fără de prihană, adică fără vina în chip ireproşabil,
să aibă o viaţă curată şi sfântă, realizată prin împlinirea
poruncilor lui Dumnezeu şi prin aceasta să ajungă la
bătrâneţe fericită, care am putea-o numi tot o tinereţe
dacă nu intervin neputinţele bătrâneţii. Dar noi credem
într-o binecuvântare a lui Dumnezeu care  ne duce la o
bătrâneţe fericită şi care este tot o tinereţe iar cel ce
poate ajunge la o bătrâneţe fericită este cel care a avut
o tinereţe cinstită. Noi să rămânem cu gândurile acestea
pentru cealaltă vreme a vieţii noastre, şi cei tineri şi cei
tineri de mai multă vreme, toţi să avem în vedere unirea
cu Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, consideraţiile
pe care le-a avut Domnul Hristos pentru tineri şi nu
numai, de fapt pentru toţi oamenii.

Domnul Hristos a trăit în această lume până la
vârsta de 33 de ani când a fost răstignit, a murit pe
cruce, a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri. Deci, în
perioada copilăriei şi a tinereţii Lui, I-a binecuvântat pe
toţi oamenii, gândiţi-vă la cele trei generaţii care au
fost la întâmpinarea Domnului: copii – prima generaţie,
Iosif şi Maica Domnului – din a doua generaţie şi apoi
bătrânul Simion şi cu preoţii. Deci Domnul Hristos a
binecuvântat şi pe bătrâni şi le-a dat şi lor daruri şi noi
credem că o viaţă lungă este o binecuvântare de la
Dumnezeu şi chiar dorim să ajungem să fim îndelungaţi
în zile. Să ne ajute Dumnezeu să ne trăim fiecare parte
din viaţă la care am ajuns în aşa fel încât să fie mărit
Dumnezeu din viaţa noastră şi noi să fim obişnuiţi cu
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu cu inimă curată.

*
Părintele protopop Cornel Ursu: Să mulţumim
părintelui pentru aceste frumoase cuvinte. Îmi aduc
aminte că l-am auzit odată vorbind despre Sf. Ioan numit
„cel tânăr“, care cred eu, ar trebui imitat de oricare dintre
noi, ori că suntem tineri, ori că suntem bătrâni.
Duhovnicul său, la moarte, a adunat soborul de călugări
şi a spus: „Măi fraţilor, de 12-14 ani îmi slujeşte acest
Ioan şi l-am chinuit, l-am chinuit zi şi noapte intenţionat,
să văd dacă e pentru călugărie sau nu; acesta nu e om,
ci înger, căci un om nu ar putea răbda cât a răbdat
acesta” Şi cum era el numit: „Ioan cel tânăr“. Ce frumos!
Să avem noi la orice vârstă aceste calităţi. Ce a zis
Brâncuşi când a terminat Coloana Infinitului: „Când
am încetat să mai fim copii, am încetat să mai existăm“.

Pentru că abia au terminat cu examenele, au
venit să se recreeze aici mulţi tineri, după efortul depus.
Cineva spunea că „Dumnezeu este un Tată iubitor, dar
nu face temele şcolare ale copiilor săi“. Examenele se
pot lua numai cu credinţă şi cu rugăciune sau se pot lua
examenele numai cu ştiinţă?
Părintele Teofil: La mine vin oameni şi spun „Părinte,
rugaţi-vă pentru copilul meu că dă examen“ şi eu îi zic
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: „Examenele nu se iau cu rugăciunea, se iau cu
învăţătura“. Asta nu înseamnăî că nu te ajută şi
rugăciunea, dar învăţătura este principală în sensul că
sunt şi oameni care nu au credinţă şi totuşi dau examene
şi iau examene; asta înseamnă că temeiul este învăţătura.
„Cu nădejdea fără muncă, nu-ţi răsare grâu în luncă,
dar cu amânduouă-n plug, umpli lunca de belşug“
zice Vasile Militaru.

Dar să mai zic ceva, şcoala nu se face numai
cu învăţătura, se face şi cu odihna; nu a zis nimeni să vă
osteniţi, să învăţaţi peste puterile voastre şi după aceea
să nu mai puteţi. Trebuie să fie o alternanţă între
învăţătură şi odihnă pentru că altfel nu mai poţi prinde,
trebuie făcut un program unde startul să fie întotdeauna
de pe odihnit, învăţătura cere starea aceasta de odihnă,
fără să fii odihnit nu realizezi mare lucru, citeşti, parcurgi,
dar asta nu înseamnă că studiezi.
Părintele Ursu: Încă ceva, tot de examene. Un preot
se întâlneşte cu o mamă pe stradă, şi mama-i spune:
„Părinte, v-am dat pomelnic să citiţi pentru fiul meu; nu
a luat examenul. Aţi citit?“ iar preotul a răspuns „Eu am
citit, el n-a citit!“ .

Prof. Ionel Boamfă:Ce se poate face în perioada actuală
(de tranziţie) pentru cei tineri, ca ei să fie ajutaţi (de cei
care pot: de societate, de biserică, factori de decizie
politică şi economică) să dăruiască şi să se dăruiască,
adică tinerii să se pună în folosul societăţii şi al semenilor
lor? Cum să o facă dacă nu au locuinţă, dacă nu au
servici sau au, dar sunt atât de modest plătiţi încât n-au
nici cu ce să se hrănească.
Părintele Teofil: Chestiunea se pune aşa: noi suntem
pentru o viaţă corectă în împrejurările în care se află
oamenii. Noi nu le putem da locuinţă, nu le putem da
servici, nu le putem da multe lucruri pe care şi le doresc.
Important este, în condiţiile în care ne găsim, să împlinim
ceea ce ştim şi ceea ce putem din ceea ce este bine.
Sunt nişte lucruri în ţară pe care nu ştiu cum le-or
descurca oamenii sau cum le-am descurca noi înşine
dacă am fi puşi în situaţia de a conduce. Oamenii trebuie
să-şi găsească însă posibilitatea de a face ceva nu numai
în condiţia asta că “eu sunt la oraş şi la oraş trebuie să
trăiesc”. Poţi să te duci foarte bine şi la ţară, poţi să-ţi
găseşti ceva de lucru şi acolo unde e greu şi să nu
aştepţi să ţi se împlinească nişte dorinţe numai aşa că le
doreşti tu şi că vrei să ţi se împlinească. Fiecare trebuie
să găsească modalitatea de a se descurca în lumea
aceasta. Să şitţi că nici noi nu am avut o copilărie aşa de
făină cum o aveţi voi. Noi, când eram acasă, eram ami
mulţi fraţi şi nu reuşeam să avem toţi ceea ce ne-ar fi
trebuit la fiecare, hrana era modestă, nu mâncam
ciocolată sau îngheţată, nu că n-am fi mâncat, dar nu
aveam de unde şi nu aveam pe ce. Nu zic că trebuie să
trăiască oamenii cum am trăit noi, dar să se gândească,
că se poate trăi şi astfel şi că nu numai felul acesta de

viaţă este ceea ce trebuie să urmărim cu toţii. Întrebam
pe mama ce mâncăm la cină şi-mi spunea: „Crumpene
(cartofi) fierte şi castraveţi acri“, şi asta era toată
mâncarea. Sau vara făcea tocană de cartofi căci asta
era moda când erau cartofii mari. Şi tata zicea: „Mai
calca-o-ar tocană de crumpene, tot tocană de
crumpene!?“, iar ea zicea „Măi, dă-mi carne că minteni
ţi-o fac; tu gândeşti că eu n-aş mânca!?“. Era viaţa de
atunci. Important este să fim corecţi; dacă suntem
corecţi ne binecuvântează Dumnezeu, ne deschide şi
mintea, şi posibilităţi ne dă şi chiar dă darul schimbării;
aşa cum aşteaptă oamenii astăzi, nu le putem da noi
schimbările.
Părintele Ursu: Să-l rugăm pe părintele să ne spună şi
altă dată nişte vorbe înţelepte, să ni le dezvolte, să ni le
explice. O vorbă cu tâlc minunată: „Adevărul despre
muncă mi l-a spus a mea bunică, omul seamănă cu apa,
dacă stă prea mult, se strică“, .
Părintele Teofil: Eu am ajuns odată la “Vorbe cu tâlc”
scrise de Vasile Militaru şi publicate în „Universul“ în
1930-31 şi care de fapt au reapărut acum în „Şoaptele
îngerilor“, carte de poezii apărută de vreo câţiva ani şi
„Poemele nemuririi“ unde sunt aproape toate cele pe
care le-am avut eu în „Vorbe cu tâlc“. V.Militaru să ştiţi
că a fost un poet foarte apropiat de gândirea creştină,
chiar creştin adevărat şi foarte mult se referă la credinţa
noastră, la importanţa credinţei. E unul dintre cei mai
serioşi scriitori ai noştri, ca poet; a scris „Vorbe cu tâlc“,
a scris 3 volume de fabule, a scris „Stropi de rouă“,
„Divina creaţie“, a scris „Psalmii în versuri“, nişte lucruri
extraordinare.  (14.07.1997)
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Mi-am pus de mult întrebarea: dacă mi se va cere
 să scriu despre Eminescu, oare ce voi face? Să

cutez a scrie? Nu va fi impertinenţă şi abatere de la
modestia cea mai elementară?

Iată însă că, până la rezolvarea teoretică a
problemei, am scris şi publicat câteva texte despre
Eminescu: în “Viaţa Românească”, în Caiete
Critice”, în volumele “Escale în Timp şi Spaţiu” şi
“Prin alţii spre sine”, în cuvântul-înainte la
“Eminescu - abisul ontologic” de Svetlana
Paleologu-Malta. Am învăţat şi predat euforic - multe
poezii eminesciene la jilava, Gherla şi Dej.

Ştiu bine că am scirs copilării şi banalităţi;
dar cu teamă, dragoste, credinţă şi adânc respect.
Aşa încât s-ar putea ca păcatul de temeritate şi poftă
de fală să-mi fie iertat.

Îl iubesc pe Eminescu. Ziua de 15 ianuarie e
pentru mine o zi sfântă; nu uit, când sunt în Bucureşti,
să depun şi eu o floare la statuia din faţa Ateneului,
operă a sculptorului D. Anghel.

Cu ce drept îl iubesc pe Eminescu? Fără nici
un drept. Prin declaraţie unilaterală de voinţă, pentru
că oricine are dreptul să iubească, oricât de nevolnic
şi neîndreptăţit este. Pentru că, după cum spun
englezii, o pisică poate privi un rege. Tot astfel, fără
nici o justificare, iubesc în mod arbitrar şi total
poporul român şi “fenomenul românesc”.

Şi-apoi Eminescu, prin fermitatea şi
curăţirea caracterului, îmi este sprijin de nădejde în
credinţa că poporului român îi este menit a se
împărtăşi în cultură şi în viaţa spirituală de o soartă
cu mult deasupra mediocrităţii, acea binecuvântată
soartă în care au crezut Haşdeu, Pârvan, Blaga,
Mircea Eliade şi Constantin Noica.

Cât de fericit sunt că mi-aţi dat prilejul să-
mi mărturisesc dragostea pentru Eminescu şi
fenomenul românesc!

I n e d i t
M ã r t u r i s i r e
Nicolae Steinhardt

Mănăstirea Rohia, 24 martie 1989

Tu eşti
Marius Buianu

În mine prin aer pătrunzi
Atunci când te chem disperat
Prin mine în fluvii Tu curgi
Când malul încrederii

mi s-a surpat

Tu eşti persoana cea vie a mea
Ce-n mine respiri şi exişti
Lumină în ochi, iubit din poveşti
Tot ce e bine în mine Tu eşti.

Când răul în juru-mi se aşează ciorchine
Şi frica de moarte pătrunde în mine
Doar Tu eşti scăparea ce toate le ştie
Ce faci prin cuvântul mărit

cerească minune

În ploaie Te aflu şi-n bobul de vie
Eşti dimineaţa şi râsul din copilărie
Un veşnic balsam printre răni
Izvorul iubirii sortite chiar mie.

DRUM   ISIHAST
Marius Buianu

Vântul  cu sete izbeşte
Lumina se stinge supusă
Parfumul din aer lipseşte
Şi ploaia-i în mine pătrunsă.

Vechi drumuri curate ca-n palmă
Acum zac uitate sub frunze
Nu-s triluri de păsări, ci larmă
Şi hohote-n mine confuze.

Din bezna ce-n aer pluteşte
Plăpând prin sânge-mi pătrunde
Un fir de lumină şopteşte
Cuvânt din icoană răspunde.

Se-ncheagă speranţa pierdută
Prin norii de ceaţă stufoşi
Potecă zăresc
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  Omega

 Ω
În această rubrică se dezbat:

- probleme deosebite privind sfârşitul (Ω): sfârşitul lumii, moartea şi sufletul după moarte;
- probleme prioritare privind mântuirea sufletului:  mijloacele de mântuire (Biserica şi Sfintele
  Taine, Sfânta Scriptură, postul şi rugăciunea neîncetată, iubirea şi jertfa creştină, părintele
  duhovnic, etc.) şi piedicile din calea mântuirii omului ca persoană şi ca neam.

Subiectele Ω rămân deschise. Aşteptăm completări şi de la cititori.

Biblia,  Traditia  si  Biserica  (3)

Tradiţia - e oare nevoie s-o reamintim? - nu acceptă
asimilarea cu tradiţionalismul: conservatorism sterp
şi repetitiv, inevitabil blocat într-o formă temporală
subalternă (ideologică, religioasă, politică), silnic
prezentată ca supremă, imperisabilă şi chiar (de ce
nu?) «sacră». Nu aşa vom fi în stare să presimţim
adevărul tradiţiei autentice, căreia i se adaugă,
spontan, calificativul de ea însăşi impus: vie. Tradiţia
veritabilă dăinuieşte, vom spune, într-o regiune a
fiinţei ce însoţeşte, de la origini, formele şi epocile
temporale, o regiune în care se manifestă sensul ac-
tual şi ultim a tot ce advine. Acest sens transcendent,
mai curând decât aparenţele – adesea venerabile –
care îi propun şi ascund totodată, acest sens se cere
- şi e dat - Tradiţiei să-l recunoască. Veghea ei aţinteşte
orizontul Spiritului liber («acolo unde e Duhul, e
libertatea»). Sensibilitatea ei - căci se poate vorbi
despre o «sensibilitate» faţă de Tradiţie - este
inclusivă, nu exclusivă» (André Scrima, Timpul
Rugului Aprins..., Humanitas, Bucureşti, 1996, p.135).

Pe fondul raportului mai general dintre
Tradiţie şi tradiţionalism se luminează şi raportul par-
ticular dintre Ortodoxie şi ortodoxism. Aidoma Tradiţiei
în genere, Ortodoxia este o realitate vie şi neistovită,
purtând pecetea inconfundabilă a Duhului.
Ortodoxismul se arată a fi, în schimb, un soi de
convenţionalism mimetic, o reducţie ideologică a
Tradiţiei răsăritene, un abuz de Ortodoxie. Poziţia
ortodoxă este realistă, organică, deschisă, orientată spre
eschaton. Poziţia ortodoxistă este, dimpotrivă, idealistă,
artificială, închisă în propria-i suficienţă, înfeudată unui
trecut nedigerat. Ortodoxul autentic este «boier» în
sens steinhardtian; ortodoxismul est cel mai adesea
«mitocan», în sens aproape caragialesc...

Din păcate, Ortodoxia şi ortodoxismul sunt
confundatea adesea (fie din superficialitate, fie din
tendenţiozitate); atunci când confuzia nu este
deliberată, se simte îndărătul ei o altă confuzie curentă:
cea dinte religie şi cultură. Căci ortodoxismul
(identificabil adeseori cu «ateismul ortodox»
deconspirat de d-l Sorin Dumitrescu) nu ţine atât de
viaţa bisericească sau de discursul strict teologic, cât
de o anume publicistică ideologizantă, revendicată de
obicei, fără suficiente temeiuri interne, de la strălucita
eseistică a perioadei interbelice*. Criza Ortodoxiei, în
măsura în care se poate vorbi despre ea, ţine de ordinea
religioasă, pe când excesele ortodoxiste ţin cu precădere
de ordinea culturală (şi uneori, în subsidiar, de cea
politică). Problematica Ortodoxiei transcende istoria;
problematica ortodoxismului se înfundă în istorie.

Dacă ne pretindem oneşti şi responsabili, n-
avem dreptul să confundăm criza Ortodoxiei cu excesele
ortodoxismului, aşa cum nu vom confunda Tradiţia vie
(care poate avea eclipsele ei) cu tradiţionalismul osificat
(care este vicios în esenţa lui). Nu putem pune în cârca
Ortodoxiei păcatele curente ale ortodoxismului, chiar
dacă cele două poziţii se intersectează accidental.

Desigur, criza istorică a Ortodoxiei se cade să
ne preocupe mult mai mult decât perpetuarea totuşi
marginală a ortodoxismului. Aici trebuie să ne
transpunem însă în ordinea pur religioasă şi să înţelegem
limpede un lucru fundamental: spre deosebire de
ortodoxism, Ortodoxia are o sorginte dumnezeiască;
slăbiciunile cu care se confruntă nu ţin de esenţa ei
spirituală, ci de nevrednicia conjucturală a celor care o
slujesc. Ortodoxismul poate pieri pe limba lui; Ortodoxia,
fiind de la Dumnezeu, nu poate să piară. Primejdia care

Ortodoxie şi ortodoxism
Rãzvan Codrescu
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ne paşte este alta: aceea de a zădărnici circumstanţial,
prin nevrednicia noastră, lucrarea firească a Bisericii în
veac. Suntem astfel responsabili, în faţa lui Dumnezeu,
nu doar de noi înşine, dar şi de fiecare suflet de frate
rătăcit («iar cine va sminti pe unul dintre aceştia mici
care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât
o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării» -
Matei 18,6).

Biserica Ortodoxă trebuie să se ferească şi să
se delimiteze de ortodoxism, chiar dacă acesta se
străduieşte s-o linguşească; pentru Biserică,
ortodoxismul nu poate fi, pe termen lung, decât un
«tovarăş de drum» păgubos şi compromiţător, dând

apă la moara adversarilor generici ai Tradiţiei şi
asemănându-se câinilor intraţi în ieslea vitelor, care nici
nu mănâncă, nici nu lasă vitele să mănânce.

Pe de altă parte, însă, simpla delimitare de
ortodoxism nu rezolvă impasul cu care se confruntă
astăzi Biserica Ortodoxă. Dar aceasta este, deja, o altă
discuţie...     (Puncte Cardinale – 9 / 1998)

* N.Red.: Dacă nu greşim, putem include aici şi acea - să-i
zicem - limbă de lemn religioasă, acel limbaj plin de “formule”
anoste (plictisitoare, uniforme, monotone) ce transformă
teologia în ideologie, acel limbaj lipsit atât de informaţie (mesaj)
cât şi de duh (binecuvântare), acel limbaj care nu ne merge la
inimă dar nu se adresează nici minţii. Din păcate, mai putem
găsi acest limbaj în articole de revistă şi uneori chiar în predici.

În teoria lecturii este recunoscut ca loc comun faptul
că nu există cititor care să perceapă pasiv mesajul

unui text. Nu putem să nu trecem rândurile care se
derulează ordonat sub ochii noştri prin prisma propriilor
rânduieli, adică a propriei mentalităţi, culturi, la fel este
imposibil să nu fim influenţaţi în înţelegerea sensului
de mediul ambiant, de preocupările noastre zilnice, de
aspiraţiile care ne animă sau de o mulţime de alţi factori
pe care, de cele mai multe ori, îi ignorăm. Orice act de
lectură implică, inevitabil, un demers interpretativ.
Demers care, la o adică, poate da seamă inclusiv de
modul cum ne raportăm noi la textul lecturat şi, evi-
dent, de resorturile reacţiilor noastre. De fiecare dată
când citim ne “citim” într-un fel, şi pe noi înşine. Chiar
o lectură critică este întotdeauna, după Umberto Eco,
“o reprezentare şi o interpretare a propriilor proceduri
interpretative”

Aceasta ar fi perspectiva din care am socoti
interesant să vedem cum anume au evoluat de-a lungul
timpului principiile şi metodele de investigare a Sfintei
Scripturi până aproape de zilele noastre. Reevaluarea
metodelor menţionate poate fi mereu un bun început
pentru o mai echilibrată şi, de ce nu, mai frumoasă
apropiere de Cuvântul a cărui urmă se poate desluşi azi
din paginile Cărţii Sfinte.

Preliminarii
Înainte de a trece în revistă evoluţia diacronică a
metodelor în discuţie, este fără îndoială necesar să facem
câteva precizări utile pentru înţelegerea apariţiei şi
evoluţiei acestora.

Încă din epoca Sfinţilor Părinţi s-a observat
că textul Sfintei Scripturi ridică anumite probleme
imposibil de ignorat, dacă vrem într-adevăr să accedem
la mesajul transmis de Dumnezeu prin intermediul
autorilor sacri. Poate cea mai importantă dintre
dificultăţi rezidă tocmai în fenomenul notabil că Biblia
este cu siguranţă unul dintre cele mai importante
exemple de teandrie: avem de a face cu o carte sfântă,
dumnezeiască dar, în acelaşi timp, şi omenească.
Pentru a se face accesibilă oamenilor, inspiraţia divină,
asemenea Cuvântului lui Dumnezeu, nu se revelează
oricum ci “chip de rob luând” (Filipeni 2, 7), adică
respectând normele firii omeneşti. Nu putem
desconsidera implicaţiile faptului că mesajul Bibliei ne
parvine prin intermediul unor semeni de-ai noştri. La
fel, nu mai avem cum să omitem modificările apărute o
dată cu trecerea timpului la nivelul referinţelor culturale
întâlnite în text: textele scripturistice fiind destinate unor
oameni din medii istorice, sociale, politice, economice,
culturale, religioase, deosebite nu doar de mediul nostru
ci, deseori, şi ele între ele, de la o epocă la alta, aceste
texte respectă normele, stilurile şi genurile literale ale
vremii lor – deosebite de cele ale epocii actuale – şi se
conformează resurselor imaginative caracteristice
autorului; acesta, la rândul său, îşi alege cuvintele în
funcţie de un auditor aflat într-o situaţie anume – diferită
de a noastră -, în funcţie de rezultatele estimate ale
comunicării, în funcţie de diferite alte circumstanţe care
influenţează într-un fel sau altul scrierea. În plus, nici
una dintre cărţile Scripturii Sfinte nu a fost elaborată în
limbi utilizate curent astăzi. Mai mult decât atât, scrise

Aventura căutării de sens*
- O istorisire a exegezei biblice creştine –

Constantin Jinga
“Cine eşti tu, cititorule, care-mi vei citi poemele de azi într-o sută de ani?

 Nu-ţi pot trimite nici măcar o singură floare din belşugul acestei primăveri”
Rabindranath Tagore



35  1 / 1999  Porunca             Iubirii

de-a lungul unei perioade de timp cuprinsă cam între
anul 3.000 î. Hr. şi 100 d. Hr., cărţile care alcătuiesc această
adevărată bibliotecă au deja fiecare în parte o istorie
proprie, plină de surprize şi fascinantă în acelaşi timp.
Textul lor original este de multă vreme pierdut iar noi
nu mai avem acces, astăzi, decât la exemplare copiate
câteva secole după elaborarea versiunii prime. Cel mai
vechi manuscris integral al cărţilor Vechiului Testament
este o copie medievală da la anul 1008 d. Hr., în timp ce
pentru cărţile conţinute în Noul Testament, se cunosc
la ora actuală peste 5.000 de manuscrise de limbă
greacă; nici măcar două dintre acestea nu sunt identice
între ele, iar cel mai vechi fragment de manuscris este
un papirus din secolul al II-lea d. Hr., cu o suprafaţă de
câţiva centimetri pătraţi, pe care se presupune că ar fi
versetele de la Ev. Ioan 18, 31 – 33 [Este vorba despre
Papirusul 457 Ryland, aflat actualmente la biblioteca
“Jihn Ryland” din Manchester (Marea Britanie). O
descrieire amănunţită în Jack Finegan, Encountering
the New Testament manuscript. A working introduc-
tion to textual criticism, SPCK, London, 1974, p. 52.].
Variantele care conţin aproape toate cărţile
noutestamentare datează de-abia din secolul al IV-lea
d. Hr.!

Aşa se face că răspunsul la două întrebări în
aparenţă simple, precum: “Ce ne spune Biblia? Ce sens
au cuvintele ei?” – se vădeşte a fi cât se poate de com-
plex şi reclamă o activitate de cercetare uneori chiar
foarte laborioasă. Faptul a trezit interesul, de-a lungul
timpului, a nenumăraţi Părinţi ai Bisericii, cărturari,
savanţi, comentatori. Rezultatul eforturilor acestor
oameni remarcabili, dintre care unii şi-au dedicat
întreaga viaţă studiului Cărţii Sfinte, este o bibliotecă
uluitoare de analize şi comentarii efectuate de-a lungul
a secole de studiu realmente ascetice şi de căutare
neobosită. Înconjurată nu doar de Tradiţia Bisericii, ci
şi de pluralitatea tradiţiilor interpretative ulterioare,
Sfânta Scriptură se descoperă astfel cititorului modern
printr-o multitudine de căi.

Biblia nu are sens neapărat propriu. A-i atribui
unul fixat într-o formă anume, formă precizată şi prescrisă
o dată pentru totdeauna, este tot una cu a o idolatriza.
Lumea da, lumea are un sens propriu, sens la care se
poate ajunge prin căutare şi deprinderea semnificaţiei
Sfintei Scripturi.
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câteva observaţii finale
1. Una dintre acestea ar fi legată de lămurirea sensului
elementar al termenului critică, aşa cum este el utilizat
în contextul studiilor biblice. Simpla idee că textul sacru
al Scripturii ar putea fi supus unor consideraţii critice a
generat, de-a lungul timpului, reacţii dintre cele mai
vehemente. Aceste reacţii sunt perfect motivate, atunci
când au ca obiect unele excese lipsite de pietate ale

analiştilor ce par a căuta doar elemente exploatabile
pentru subminarea ori răstălmăcirea mesajului
scripturistic sau demersuri analitice efectuate de dragul
aplicării cât mai sofisticate a vreunei metode. Dar critica,
în adevăratul sens al cuvântului, a fost aplicată cu mult
succes chiar de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Să amintim
bunăoară strădania lor de a alcătui Canonul Sfintei
Scripturi: ei analizau fiecare text din multitudinea celor
aflate în circulaţie şi căutau să le evalueze pentru a
vedea care dintre acestea este autentic şi care apocrif.
Rezultatul muncii lor este nici mai mult nici mai puţin
decât Sfânta Scriptură, aşa cum o cunoaştem noi astăzi
[Cf. Pr. Prof. Vladimir Prelipcean, Pr. Prof. Nicolae Neaga,
Pr. Prof. Gh. Barna, Studiul Vechiului Testament,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1955, pp. 20 – 28; cf.
Studiul Noului Testament. Manual pentru Institute
Teologice, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, pp. 11 sq., pp.
14 sq., 21 sq]. “Activitatea critică este, în ultimă
instanţă, judecata operei cu sentimentul de a fi
contribuit la adevăr” – observa atât de bine George
Călinescu

Pe de altă parte, bucurându-se inclusiv de
statutul unei opere literare, Biblia a fost cu mare folos
studiată şi din punctul de vedere al literaturii, conform
regulilor de interpretare specifice domeniului. Principiile
acestui demers erau cunoscute încă din antichitate.
Aristotel, de exemplu, le enunţă pe la 350 î. Hr. în tratatul
său Despre interpretare: cercetătorul trebuie să afle
scopul urmărit de autor, utilitatea lucrării, numele
autorului, planul lucrării, semnificaţia titlului, împărţirea
pe capitole şi caracteristicile textului. Recunoaştem deja
in nuce oglindirea câtorva dintre principiile alcătuirii
unui enunţ coerent şi pensuasiv, după cerinţele retoricii
lui Quintilian (De Instituito oratoria, III – IX, aprox. 95
d. Hr.) ori, în prelungire, caracteristicile unei corecte
interpretări a Scripturii, care să se ferească de rătăcirile
pernicioase ale ereticilor, enunţate de Origen sau, tot
aşa, de Sf. Ioan Gură de Aur [Origen, Filocalia, I, 10 –
27, dar mai ales 14 sq., în vol. Scrieri alese. Partea a
doua, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Nicolae
Neaga şi Zorica Laţcu, Studiu introductiv şi note de Pr.
Prof. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, PSB
7, 1982, pp. 312 sq., 316 sq.]. Am putut constata că
nimic alta nu caută să afle aşa-numitele metode istorico-
critce decât: identitatea autorului, specificul epocii,
contextul istoric, scopul scrierii, identitatea
destinatarilor, motivul care a generat textul, etc. Iată
cum comentează un teolog anglo-saxon problematica
termenului în discuţie, referindu-se la înţelesurile lui
din zilele noastre: “Termenul critică este polisemantic
– spune John Drane. Foarte adesea, când îl utilizăm, ne
referim în primul rând la un proces prin care cineva
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caută cu tot dinadinsul să scoată la iveală greşelile
altcuiva. Dar, în contextul ştiinţelor literaturii, acest
concept se referă în primul rând la analiza unui text din
cât mai multe perspective, cu scopul de a se ajunge la
profunzimile semnificaţiei sale. Acesta este, prin urmare,
sensul termenului de critică în cazul despre care
discutăm acum. Departe de a căuta să submineze textul
Sfintei Scripturi, cercetătorii ei caută să-i înţeleagă şi
să-i explice toate semnificaţiile” [John Drane, Biblical
Criticism, in Lion PC Bible Handbook for Windows,
Version 1.01, B. A. Bayliss, 1993 – 4.]. Ambiţios proiect,
dar perfect rezonabil în contextul ideologic din care a
apărut! Putem spune, în încheierea acestei prime
consideraţiuni finale, că metodele moderne de
investigaţie a textului biblic sunt denumite generic
critice, fiindcă ele pun la dispoziţie criterii ştiinţifice
obiective pentru determinarea autenticităţii unui text,
pentru aflarea sensului intenţionat de către autor şi
pentru expunerea sensurilor înaintea celor interesaţi să
afle. Departe suntem oare de Fericitul Augustin? [Vezi
Augustine, Aurelius, On Christian Doctrine I, 1 (De
Doctrina Christiana) in The Works of Aurelius Au-
gustine, Bishop of Hippo, ed. By Rev. Marcus Dods,
Translated by Prof. J. F. Shaw, vol. IX, T.&T. Clark,
Edinburgh, 1877, pp. 7 – 8.].

2. Spre un posibil răspuns la această întrebare ar putea
conduce a doua consideraţie finală. Am văzut în
prezentul eseu că Biblia se bucură şi de statutul unei
opere literare; de aceea, studierea ei cu instrumentele
ştiinţelor literaturii a generat o bibliotecă impresionantă
de analize şi comentarii, unul mai fascinant decât altul.
Şi totuşi, explicaţia unui Maxim Mărturisitorul de
exemplu, la I Regi 16, 16, cum că tot cel ce, asemenea
fericitului David, paşte oile, adică puterea raţională a
sufletului, şi ucide iuţimea şi pofta, ca acela leul şi
ursul, folosindu-se de cuvântul învăţăturii într-o
contemplaţie înaltă, îndulceşte pe ascultător şi
domoleşte patimile din el” [Maxim Mărturisitorul,
Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, 38, în Filocalia
rom.., vol. II, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, ed. a
II-a, Editura Harisma, Bucureşti, 1993, p. 234.] – încă
apare mai viabilă, mai utilă, mai pragmatică chiar, decât
o cercetare riguroasă şi pertinentă, de exemplu, a datei
în care s-ar fi putut petrece evenimentul consemnat
aici sau analiza, dintr-o perspectivă bunăoară psihiatrică,
a versetului. Dar greşeala ar fi a noastră dacă am încerca
să desconsiderăm foloasele interpretării acestui verset
în termenii meloterapiei. Până la urmă, exegeţii
renascentişti şi cei moderni folosesc în linii mari aceleaşi
metode. Totuşi, cum explicăm deosebirile notabile ce
apar nu atât în rezultatele obţinute, cât în circumstanţă.
Am putut constata, de-a lungul istorisirii tocmai
încheiate, că una dintre constantele demersului
raţionalist era ieşirea gradată de sub tutela unui trecut

tributar paradigmei tradiţionale; metoda este aplicată
în aşa fel încât să desprindă textul din matca lui originară
şi să-l propulseze în afara ei, acolo unde orice abordare
este posibilă. Situându-se programatic în afara spaţiului
consacrat, exegetul contemporan se confundă cu
pericolul de a se angaja într-un demers, ca să folosim
termenii lui John Hayes şi Carl Holladay, mai degrabă
eisegetic decât într-un autentic exegetic [Cf. John H.
Hayes and Carl R. Holliday, Biblical Exegesis. A
beginner’s handbook,  second edition, SCM Press Itd.,
1983, p. 17.]. Părinţii operează tot ştiinţific asupra
textului, doar că ei nu-i şterg cu totul trăsăturile ce-i
indică originea şi îi sunt, astfel, definitorii. Orice prunc
păstrează ceva din specificul strămoşilor lui şi îi
reprezintă în circumstanţa proprie. Circumstanţa în care
îşi regăseşte Cartea această valoare de semn de
recunoaştere este una liturgică – adică acolo unde
rezultatele analizelor aplicate asupră-i îşi află o firească
rodire întru simbol. Bossuet a sesizat corect: nu metoda
provoacă probleme, nici măcar aplicarea ei, ci atitudinea
faţă de text şi faţă de rezultate; pentru că resortul acestei
atitudini se află undeva în profunzimile minţii, inimii şi
sufletului nostru, în tainiţa inimii – unde ne mărturisim
fără echivoc în ce anume credem de fapt. De aceea este
orice lectură, aşa cum spunea la început, apocaliptică
în primul rând în ceea ce ne priveşte.

Nimic nu izbuteşte mai bine decât simbolul
să împlinească taina Sfintei Scripturi: teandria. Nu avem
voie să facem abstracţie de specificul literar al Bibliei –
imagine a intrării Cuvântului în rânduielile vremii
(Filipeni 2, 7) -, dar nici de originea ei divină. Nu putem
dezlega misterul, cedând ispitei de a elimina vreuna din
datele problemei. Pentru a ne deprinde cu adevăratul
sens al cuvântului dumnezeiesc sunt necesare şi alte
principii, care să le plinească pe cele ale hermeneuticii
ordinare. Una nu o exclude pe cealaltă: dacă teandrică
a fost munca de scriere a acestor texte, tot teandrică are
să fie şi înţelegerea lor. Iar hermeneutica, pentru a putea
răspunde unei asemenea exigenţe, trebuie să fie una
extraordinară.

* Am selectat pentru cititorii revistei numai capitolul
introductiv şi cel final din articolul cu acelaşi nume,
apărut în revista “Altarul Banatului” nr. 4-6 /1998.
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Referitor la învăţătura despre Biserică, este necesar
întâi să prezentăm cele două aspecte ale sale.

Sfinţii Părinţi ne învaţă că există cele două realităţi:
1)“Biserica-locaş de închinare” sau clădirea în care
se adună creştinii, spre a-L preamări pe Dumnezeu, şi
2)“Biserica-totalitatea credincioşilor”.
“Biserica-totalitatea credincioşilor” – la rândul ei este
împărţită în “Biserică Luptătoare” şi “Biserica
triumfătoare”.

“Biserica luptătoare” sunt toţi creştinii de
pe pământ, care se luptă pentru a dobândi mântuirea şi
“Biserica triumfătoare” sunt toţi aceia care au biruit
în luptele acestei vieţi şi prin aceasta şi-au mântuit
sufletul, în împărăţia lui Dumnezeu.

Biserica are un caracter “Teandric”, adică di-
vino-uman. În Biserică, în timpul slujbelor divine, se
întâlnesc divinitatea cu omenirea, Biserica luptătoare
cu Biserica triumfătoare, acesta fiind cel mai mare
privilegiu al creştinilor.

Sf. Isaac Sirul spune că “fiecare Biserică este
un centru cosmic”, iar Sf. Gherman, patriarhul
Ierusalimului, spune că “Biserica este cerul pe
pământ”, în care locuieşte Dumnezeu cel ceresc,
închipuind Crucea şi Mormântul şi Învierea lui Hristos.

Dar înainte de a vorbi despre folosul
duhovnicesc al participării la slujbele sfinte care se
săvârşesc în biserică, să prezentăm în câteva cuvinte
învăţătura despre sfinţenia bisericii.

Sfinţenia Bisericii

Spuneam mai înainte că astăzi s-au alterat foarte mult
învăţăturile cu privire la biserică,

contestându-i-se caracterul de locaş sfânt şi sfinţitor.
Cei care săvârşesc acest sacrilegiu sunt sectarii, ateii,
liber cugetătorii şi alţii, toţi aceia care, conştient sau
nu, s-au făcut instrumente ale spiritului negaţiei, ale
vrăjmaşului mântuirii noastre, care este diavolul şi care
de 2000 de ani nu încetează să atace Biserica, să o
submineze şi să falsifice adevărul despre sfinţenia
acesteia.

Se ştie că, de la întemeierea ei, oamenii au fost
atraşi de biserică, aici adunându-se conform îndemnului
biblic: “Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu,
acolo sunt şi eu în mijlocul lor”, de la început creştinii
dându-şi seama că biserica este stâlpul şi temelia
adevărului (Tim. 3,15). Se simţea superioritatea
rugăciunii în comun din biserică.

De ce trebuie să mergem la Biserică
Protosinghel Ioachim Pârvulescu

Mănăstirea Lainici

Nicăieri ne se aduce o jertfă mai mare lui
Dumnezeu ca în biserică, aici au loc cele mai mari taine
ale creştinismului, aici se săvârşesc Sfintele Taine,
culminând cu Sfânta Liturghie când, pâinea şi vinul se
prefac în Trupul şi Sângele Domnului Hristos; deci
nicăieri nu poate fi mai mare sfinţenia ca în biserică.

Părintele Stăniloae spune că: “Locaşul
bisericesc este centrul liturgic al creaţiei, sau locul cen-
tral unde se săvârşeşte sau de unde se răspândeşte peste
întreaga creaţie puterea mântuitoare a lui Hristos prin
Duhul Său, sau prin Energiile necreate ale Lui şi prin
aceasta se promovează înaintarea ei spre unitatea cât
mai deplină. E o unitate imprimată de unitatea treimică,
datorită unei tot mai accentuate penetrări a creaţiei de
Sfânta Treime sau de puterea Ei care unifică persoanele
în iubire fără să le confunde”.

Prin aceste energii necreate, specifice numai
ortodoxiei creştine, Dumnezeu sfinţeşte totul în chip
invizibil. De aceea, în Biserica noastră Ortodoxă toate
componentele sunt sfinţite. De pildă: Icoanelor sfinţilor
care se găsesc în biserică sunt sfinţite şi prin aceasta ele
sunt purtătoare ale harului divin. Ele reprezintă pe sfinţi,
care sunt casnicii lui Dumnezeu (Efes. II, 19-20). Ei sunt
aceia care se roagă pentru noi, deoarece fac parte din
Biserica triumfătoare, a celor care şi-au mântuit sufletele,
iar noi formăm Biserica luptătoare.

Între Biserica triumfătoare şi cea luptătoare
există legătura iubirii care se manifestă printr-un
neîncetat schimb de bucurii duhovniceşti – de
rugăciuni făcute de cei de pe pământ şi de mijlociri ale
sfinţilor lui Dumnezeu, pentru ajutorul nostru. Această
întâlnire între noi şi sfinţi poate fi oricând şi oriunde îi
chemăm, îi solicităm în nevoile noastre, însă ei sunt
prezenţi mai ales în biserică, locaş de închinare, prin
icoanele lor existente acolo.

Când se sfinţeşte icoana de către preoţi sau
de către episcop, ea devine vie. Sfântul respectiv este
prezent prin har acolo unde îi este chipul. Sfinţirea
aceasta se face prin energiile necreate ale lui Dumnezeu
ce lucrează în oameni, adică rin har.

Iniţial, toată creaţia lui Dumnezeu a fost sfântă,
însă după căderea în păcat se alterează. Dar Mântuitorul
Hristos pentru aceasta a venit: ca să restaureze creaţia,
să o sfinţească şi să-i dea starea existentă iniţial. De
aceea, în Biserica Ortodoxă se sfinţesc: lucrurile mai
deosebite cu care omul intră în contact: omul; apa; se
sfinţesc mijloacele de călătorie ale omului, asemenea
corăbiei lui Noe pe care Dumnezeu a binecuvântat-o
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( maşina, vaporul, avionul, etc); se binecuvântează şi
se sfinţesc alimentele, recoltele, locuinţa omului,
atelierul de lucru şi altele.

De ce toate aceste sfinţiri? După cum am văzut,
să le redăm starea iniţială din paradis. Totul în biserică
este sfinţit: Sfintele icoanele, Sfânta Cruce, Sfântul al-
tar, Sfintele vase, Sfânta Evanghelie, Sfintele
acoperăminte şi altele; toate obiecte cultice sunt sfinţite.
La acestea adăugăm şi faptul că biserica este sfinţită de
arhiereu. Toate acestea îi conferă bisericii caracterul de
locaş sfânt.

Nici o altă biserică, credinţă sau religie nu
posedă o aşa comoară. Se vorbeşte despre sfinţenie
dar nu o au: unii L-au distanţat pe Dumnezeu prea mult
de omenire, L-au făcut inaccesibil omului, alţii Îl
confundă cu creaţia. Ori, Biserica Ortodoxă învaţă că
Dumnezeu este o fiinţă personală, cu care se poate
comunica şi care ne ajută prin energiile Sale necreate,
nesesizabile simţului uman, dar sesizabile simţurilor
spirituale dezvoltate.

Creştinul, când merge la biserică, mai întâi
sărută icoana; aceasta fiind sfinţită, el se împărtăşeşte
de sfinţenia ei. Apoi este miruit de preot cu ulei sfinţit
şi iarăşi se împărtăşeşte de harul Duhului Sfânt care a
sfinţit acest ulei. Consumă apă sfinţită şi anafură (pâine
sfinţită) prin care, de asemenea, se împărtăşeşte de
sfinţenia lor.

S-a demonstrat ştiinţific diferenţa dintre apa
normală din fântâna şi apa sfinţită. Apa normală are o
mişcare moleculară dezordonată, aşa cum are de altfel
întregul cosmos, datorită păcatului lui Adam, iar apa
sfinţită are o mişcare moleculară ordonată. Deci preotul,
prin sfinţire, reuşeşte să ordoneze elementele din
univers, să le facă aşa cum le-a creat Dumnezeu.

Toate aceste sfinţiri se fac numai prin Crucea
lui Hristos. Apa se sfinţeşte introducând mâna şi crucea
de lemn sau de orice ar fi. Untdelemnul se sfinţeşte prin
semnul Sfintei Cruci pe care îl face preotul cu mâna în
rugăciunile rostite. Toate celelalte componente cosmice
se sfinţesc cu apă sfinţită sau cu ulei sfinţit. Dar cel mai
mare mister care se întâmplă în biserică este jertfa
liturgică, Sfânta Liturghie, Taina tainelor şi minunea
minunilor.

Sfânta Liturghie Şi Sfintele Taine

La Sfânta Liturghie participă Însuşi Mântuitorul Iisus
Hristos cu Sfinţii din ceruri, deci cu cei care

formează Biserica Triumfătoare. Noi, cei din Biserica
Luptătoare de pe pământ, avem acum prilejul să ne
împărtăşim de sfinţenia lor, dacă participăm la Sfânta
Liturghie şi ne rugăm împreună cu ei; intrăm astfel în
posesia energiilor lor.

În biserică, deasemenea, se săvârşesc pe lângă
Sfânta Liturghie şi celelalte Sfinte Taine, care sunt de

neînlocuit pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Cu privire la valoarea Sfintelor Taine, părintele Rafail
Noica spune un mare adevăr: “Sfintele Taine sunt
energii ale vieţii viitoare”. Omul după ce încetează din
viaţă nu se sfârşeşte definitiv, ci îşi continuă viaţa mai
departe; aici pe pământ a stat ca într-o “a doua
gestaţie”, dacă şi-a acumulat cât mai multe energii pe
care le va avea dincolo. Aceste energii divine, care nu
se vor sfârşi niciodată, se pot dobândi numai în Biserică,
prin Tainele ei.

Omul credincios, care merge la preot să-i facă
o rugăciune sau participă în biserică la slujbă, încercând
să se concentreze, să se roage şi să înţeleagă sensul
cuvintelor rostite de preot, primeşte ajutorul lui
Dumnezeu. Toate cuvintele divine ce se rostesc în
biserică sunt binefăcătoare duhovniceşte şi posedă
energii harice pentru viaţa viitoare.

Iată numai câteva argumente, numai câteva
răspunsuri la întrebările: “De ce şi pentru ce trebuie să
mergem la biserică?”. Ce bogăţii deţine biserica şi noi
oamenii nu ne luăm în seamă, le ignorăm sau, mai dureros,
alţii chiar le falsifică spre a lor pierzare!

Toate minunile pornesc de la sfinţenie, de la
lucrarea vie a lui Dumnezeu în Biserică prin energiile
Sale necreate.

Deosebirea dintre  “sfânt” şi “sacru”

Pentru a avea o înţelegere cât mai clară a sensului
noţiunii de “sfinţenie”, îl cităm din nou pe

marele nostru părinte Dumitru Stăniloae, care face
distincţie între “sfinţenia” din Biserica Ortodoxă şi
“sacralitatea” Bisericii catolice occidentale.

<<Creştinismul occidental a făcut încă din
vechime o deosebire între noţiunea de “sfânt “ (sanctus)
şi “sacru” (sacer). “Sanctus” se referă la Dumnezeu ca
persoană; credincioşii ajunşi la desăvârşire sunt numiţi,
în Biserica Romano-Catolică, uneori “sfinţi”, dar de la
un timp încoace mai mult “beati”, fiind proclamaţi ca
atare printr-un act de beatificare. Pentru locaşul
bisericesc, pentru actele de cult, pentru obiectele
cultului, pentru tot ce se trăieşte de credincioşi în
biserică, se foloseşte numirea de “sacru”, care este mai
puţin decât “Sfânt”. De aceea, chiar tainele sunt numite
“sacramente” sau acţiuni sacre. Dacă mai adăugăm la
aceasta faptul că “graţia” dată prin sacramente este
socotită în catolicism creată, ne dăm seama că sacrul
cade adeseori în categoria creatului.

Nu mai vorbim de protestantism şi de cultele
răsărite din el, care nu mai cunosc nici măcar realitatea
sacrului, ci socotesc că singur Dumnezeu este Sfânt, iar
El este transcendent oricărei experienţe şi nu produce
nici un fel de transformare în planul vieţii creştinilor.

În această distincţie dintre sacru şi sfânt în
creştinismul catolic e implicată, credem, necunoaşterea
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lucrării necreate de Dumnezeu, care fiind şi ea sfântă,
ca şi Dumnezeu, Subiectul ei, face să fie văzute ca
“sfinte” toate actele săvârşite în Biserica Ortodoxă, toate
persoanele şi obiectele atinse de ea.

Creştinii ortodocşi vorbesc de “sfinţirea apei”,
de “sfinţirea veşmintelor preoţeşri”, a icoanelor, a
caselor, de “sfinţirea” celui hirotonit ca preot. Pentru ei
este “sfântă” crucea, sunt “sfinte” icoanele, este
“sfântă” biserica şi vasele din ea. Ei nu-L consideră pe
Dumnezeu cel Sfânt despărţit de acestea.

Dacă în distincţia pe care o face catolicismul
între “sfânt” şi “sacru” se poate spune că este implicată
învăţătura lui despre caracterul creat al graţiei, de care
se foloseşte Dumnezeu pentru a produce unele
transformări în planul bisericesc, dar nu nişte imprimări
ale puterii lui Dumnezeu Însuşi, în Ortodoxie în
necunoaşterea deosebirii şi separării dintre “sfânt” şi
“sacru” este implicată conştiinţa că Dumnezeu este
prezent El Însuşi în mod personal în lucrările Sale
necreate referitoare la creaturile ridicate în planul vieţii
bisericeşti.>> (Pr. D. Stăniloae “Spiritualitatea şi
comuniune în Liturghia Ortodoxă” pag.29)

Mai departe Pr. Stăniloae concretizează
realitatea învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la
Sfinţenia tuturor persoanelor sau obiectelor care intră
în legătură cu Dumnezeu, bazându-se pe temeiuri
biblice, atât din Vechiul Testament, cât şi din Noul Tes-
tament.

<<Biserica Ortodoxă urmează în această
privinţă exemplul Sf. Scripturi, în care numele de sfânt
este dat nu numai lui Dumnezeu şi persoanelor care
intră în legătură cu El, ci şi obiectelor supuse lucrării
Lui, obiecte care nu pot fi concepute decât în legătură
cu persoana lui Dumnezeu sau cu persoanele omeneşti
sfinţite de lucrarea Lui.

În Ieşire (III, 5) se spune: “Acest loc (unde
apare rugul aprins) este pământul Sfânt”; în Ieşire
(XXIX, 37) se arată că “altarul va fi Sfânt”. În Levitic
(X, 10) se cere: “Să deosebeşti între ce este sfânt şi ce
nu este sfânt, între ce nu este curat şi între ce este
curat”. La Iezechiel (XLIV, 23) se cere iarăşi preoţilor
“să înveţe poporul să deosebească între ce este sfânt şi
ce este întinat, între ce este curat şi ce este necurat”. La
Iona (II, 6 şi 8) se numeşte Sfânt templul. La Avacum
(II, 20) se spune: “Domnul este în Templul cel Sfânt al
său”; în Psalmul XCVI versetul 8 se spune: “închinaţi-
vă Domnului în curtea cea Sfântă a Lui”…

În Noul Testament se foloseşte termenul Sfânt
“Aghios” nu numai pentru Dumnezeu, ci şi pentru
persoanele închinate slujirii Lui, ba chiar pentru toţi
creştinii, deci şi pentru Biserica construită între ei
(Efeseni V, 22). De pildă, Sf. Apostol Pavel cere să
înfăţişăm trupurile noastre “jertfă Sfântă lui Dumnezeu”
(Rom. XII, 1), iar de femeia care slujeşte Domnului spune

că este “sfântă” şi în sufletul şi în trupul ei (I Cor. VII,
34).

Mântuitorul numeşte chiar templul şi altarul
din el sfinte, ba şi aurul şi darul pus pe ele (Mt. XXIII,
17). Este drept că uneori se foloseşte în Noul Testa-
ment, pentru mâncărurile sfinţite în templu, nu numai
numirea de sfinte, ci şi de “sfinţite” “iera” (I Cor. XI,
13), expresie pe care limba latină a tradus-o cu “sacre”.

Dar faptul că pentru templu este folosit în
Sfânta Scriptură atât cuvântul “sfânt” (aghios), cât şi
de “sfinţit” (ieron), arată că între înţelesurile acestor
cuvinte nu se face o strictă deosebire.

Faptul acesta îl redă limba română când
numeşte pe Dumnezeu Sfânt, ca Unul ce are Sfinţenia
din Sine, iar persoanele şi lucrurile care se împărtăşesc
de sfinţenia lui Dumnezeu le numeşte uneori sfinte
alteori sfinţite.

Şi acest uz al limbii române este îndreptăţit
prin faptul că, chiar dacă persoanele omeneşti şi anumite
obiecte sunt socotite numai părtaşe la sfinţenie, deci
numai sfinţite, nu sfinte prin ele însuşi, în ele a coborât
şi este sălăşluită puterea necreată a aceluiaşi Dumnezeu,
izvor al sfinţeniei, neprimind numai o graţie creată, care
menţine o separaţie între ele şi Dumnezeu>> (Ibidem
Op. Cit. Pag. 29-30).

Îndemnul Bisericii este să participăm la cât mai
multe Sfinte Liturghii sau la oricare alte slujbe, să
încercăm să înţelegem fiecare cuvânt rostit de preot
sau cântăreţ, adică să avem o credinţă vie. Nu este
suficient să spunem “eu cred” şi atât. “A crede” este
verb şi implică mişcare, acţiune; dacă nu acţionăm,
credinţa noastră este moartă, este statică,  nu
dinamizează fiinţa noastră.

Credinţa numai atunci este adevărată, când
este dinamică şi activă, când energiile din fiinţa noastră
intră în conlucrare ce energiile dumnezeieşti,
producându-se o armonie şi un echilibru al întregului
Univers.

Să încercăm să înţelegem fiecare act ce se
săvârşeşte în sfânta Biserică, să vedem în fiecare slujbă
din biserică ceva sfânt, ceva ce ne poate ajuta în orice
situaţie deosebită a vieţii noastre.

Să privim toate lucrurile din biserică, ca având
sens, ca transparenţe a realităţii divine.

Bunul Dumnezeu să ne lumineze minţile şi
inimile, să înţelegem şi să simţim toate aceste realităţi
binefăcătoare pentru fiecare din noi.
( extras din “Cele trei mari mistere vizibile şi
incontestabile din Biserica Ortodoxă” de Protosinghel
Ioachim Pârvulescu )



40      Porunca             Iubirii     1 / 1999

Ce înţelegem prin biserică?

Prin cuvântul “biserică” înţelegem trei lucruri:
      1. Totalitatea credincioşilor care cred în Prea Sfânta
Treime, care se folosesc de aceleaşi Sfinte Taine.
Credincioşii au angajat preamărirea lui Dumnezeu într-
o societate care reprezintă credinţa noastră drept
măritoare.
2. Ierarhia conducătoare a bisericii; şi aceasta înţelegem
mai ales când spunem “biserică învăţătoare” sau  pentru
că conducătorul bisericesc al unei eparhii, episcopul
locului, “drept învaţă” cuvântul adevărului şi ierarhia
bisericească în general garantează adevărul în credinţă
prin învăţătura pe care o dau cei aşezaţi ca să conducă
biserica.
3. Prin biserică mai înţelegem şi locaşul de închinare în
care adună credincioşii şi îşi manifestă credinţa lor în
mod practic prin sfintele slujbe şi în special prin Sfânta
Liturghie. Cuvântul “Biserică” în limba noastră
românească este format din cuvântul “basilica” care
înseamnă casa împăratului. Prin acest cuvânt se
desemnează în special locaşul de închinare. Deci când
zicem biserică noi ne gândim de cele mai multe ori la
locul de slujire, la locaşul de închinare, la ceea ce numim
noi casa lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este
împăratul nostru. Cei vechi, în special grecii, pentru că
de la ei vine cuvântul biserică în limba noastră, au numit
locaşul de închinare “bazileus”. Locaşul de închinare
este de închinare în măsura în care cineva se închină
acolo. Aceasta înseamnă că locaşul de închinare este
locaş de închinare nu pentru că se poate aduce acolo
închinare, că este un loc anume în care să se adune
credincioşii ca să se închine, ci este locaş de închinare
pentru că acolo se închină cineva. Altfel biserica ar fi o
simplă clădire, o simplă alcătuire, o casă oarecare, unde
se poate aduce şi închinare, ori biserica este făcută
anume pentru ca oamenii să aducă acolo închinare lui
Dumnezeu.
Ce înseamnă închinare? Închinare înseamnă, în
majoritatea cazurilor, să ne facem semnul sfintei
cruci. Când auzim cuvântul “închinare” de obicei ne
însemnăm cu sfânta cruce. Când auzim în biserică
“Veniţi să ne închinăm!”, credincioşii care suntem
acolo ne facem semnul sfintei cruci şi zicem că ne-am
închinat sau că ne închinăm, însă închinarea are un
înţeles mult mai profund decât de a te însemna cu
semnul crucii. De fapt închinare înseamnă aducere de
mărire lui Dumnezeu, recunoaşterea lui Dumnezeu
ca fiind stăpânul nostru. Deci când zicem că ne
închinăm şi cădem la Hristos, tocmai acest lucru îl

spunem, că-l recunoaştem pe Mântuitorul ca stăpân,
că-i aducem cuvenita închinare, cuvenită cinstire
care noi o manifestăm şi printr-un fel exterior, dar
trebuie să avem în vedere mai ales aşezarea interioară.
De obicei când ne închinăm spunem “Mărire Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin” sau “Mărire Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh. Amin”. Acesta este conţinutul
închinării, aducere de mărire lui Dumnezeu, când pe
Dumnezeu îl recunoşti ca stăpân al vieţii tale. Aşa
zicem noi şi în rugăciunea Sfântului Efreem Sirul:
“Doamne şi stăpânul vieţii mele”.
Adunarea credincioşilor. Locaşul de închinare ne
dă prilejul să ne adunăm acolo ca să aducem mărire lui
Dumnezeu, să aducem închinare. În cazul acesta biserica
are şi un alt aspect, acela că trebuie să avem în vedere
adunarea credincioşilor, comunitatea credincioşilor care
îi slujesc lui Dumnezeu în biserica noastră. Biserica
noastră se numeşte dreptmăritoare sau ortodoxă. Tot
ce nu este ortodox este neortodox sau străin de
ortodoxie. Noi credem că biserica noastră este biserica
dreptmăritoare şi ne manifestăm ca dreptmăritori creştini,
întrucât avem conştiinţa că păstrăm cel mai bine dintre
toţi creştinii învăţătura Domnului Iisus Hristos şi a
Sfinţilor Apostoli. Celelalte grupări religioase, celelalte
credinţe, au şi ele importanţa lor pentru cei care au alte
credinţe dar, pentru că nu intră în conţinutul ortodoxiei
în conţinutul dreptei măriri, sunt eterodoxe, sunt străine
de credinţa noastră ortodoxă. Ceea ce ne uneşte pe noi
în credinţa noastră, în biserica noastră, este însăşi
credinţa pe care o avem şi o manifestăm şi care de fapt
este  cuprinsă pe scurt în simbolul credinţei, care se
citeşte în Sfânta Liturghiei. Aşadar în biserică ne
întâlnim cu cei care avem aceeaşi credinţă, cu cei care
avem aceeaşi manifestare a credinţei, aceeaşi revărsare
a credinţei noastre dreptmăritoare şi care este de fapt
cuprinsă în sfintele slujbe în general şi în Sfânta Liturghie
în special.
Sfintele slujbe. Sfânta Liturghie. Prin Sfânta
Liturghie înţelegem acea slujbă la care cinstitele daruri,
pâinea şi vinul, anume pregătite, se prefac în trupul şi
sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru ca
cei credincioşi să se împărtăşească cu trupul şi sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi să devină mădulare
ale Trupului lui Hristos, să poată să se unească cu
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Liturghie înseamnă
lucrare publică în limba greacă dar în limba română
înseamnă numai un singur lucru: liturghia preoţilor. Deci
nu orice fel de lucrare publică ci Sfânta Liturghie, adică

Biserica- mediu de progres duhovnicesc
Arhim. Teofil Părăian
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slujba aceasta în care cinstitele daruri ce sunt puse
înainte se prefac în trupul şi sângele Mântuitorului
pentru împărtăşirea credincioşilor. Aceasta este slujba
cea mai înaltă, cea mai de vârf, care se realizează în
sfânta noastră biserică.

Am zis că învăţătura de credinţă ortodoxă se
cuprinde în simbolul credinţei, în care avem credinţa în
Sfânta Treime, Dumnezeu, Iisus Hristos şi Duhul Sfânt,
avem credinţa în Biserică, în învăţătura bisericii (pentru
că credem în “una sfântă, sobornicească şi
apostolească biserică”), avem prezentarea credinţei
noastre în Sfântul Botez respectiv în Sfintele Taine. În
cuprinsul simbolului credinţei avem şi mărturisirea
credinţei despre (respectiv idea despre) învierea
morţilor şi viaţa veşnică. Aceste învăţături care pot
apărea ca învăţături teoretice şi sunt de fapt învăţături
teoretice în cazul când nu se manifestă în viaţa
credincioşilor, aceste învăţături primesc contur şi se
realizează ca fapte practice în cuprinsul Sfintei Liturghii,
care este sărbătorire cuprinzătoare. Toate acestea se
pot realiza datorită faptului că există biserica noastră,
datorită faptului că există slujitori ai lui Dumnezeu aşezaţi
de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Biserică,
în vederea acestor realizări, în vederea împlinirii sfintelor
slujbe, în vederea conducerii credincioşilor ca să stea
în faţa lui Dumnezeu şi să înveţe adevărurile de credinţă
prin sfintele slujbe, care cuprind învăţăturile de credinţă,
dar nu în mod teoretic ci în mod practic. Cum anume?

Învăţăturile sfintei noastre biserici, din sfintele
slujbe, care eu le consider ca fiind “vuietul Duhului”
pentru că sunt de la Duhul Sfânt şi se manifestă prin
noi, cei care realizăm sfintele slujbe, adică nu numai
prin cei care sunt preoţi, ci prin toţi credincioşii pentru
că toţi credincioşii participă la sfintele slujbe. Învăţăturile
acestea, date de Duhul Sfânt, “vuiesc” prin noi cei care
împlinim sfintele slujbe. Aceste slujbe nu sunt texte
liturgice pe care le avem în cărţile de slujbă, ci sunt
texte liturgice în lucrare, în acţiune, pe care le realizăm
noi prin participarea noastră la sfintele slujbe. Dar
sfintele slujbe pentru credincioşi sunt deodată prilej
de rugăciune şi prilej de învăţătură. Prin sfintele slujbe
învăţăm rugându-ne şi ne rugăm învăţând. Mi-amintesc
acum o alcătuire de la Sfânta Liturghie, plină de
conţinut şi anume, ceea ce numim noi antifonul al doilea
adică textul liturgic prin care vorbim cu Domnul nostru
Iisus Hristos: “Unule născut, Fiule şi Cuvântul lui
Dumnezeu, Cela ce eşti fără de moarte şi ai primit,
pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta
Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria,
Care neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te
Hristoase Dumnezeule, cu moarte pe moarte ai călcat.
Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl
şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi”. Această
alcătuire ne dă prilejul să stăm în faţa Domnului Iisus
Hristos şi să învăţăm despre Domnul Iisus Hristos multe

lucruri care sunt cuprinse şi în cărţile de studiu, dar pe
noi ne interesează în mod practic prinosul imediat
privind legătura cu Domnul Iisus Hristos. Deci nu
propovăduim o învăţătură ca propovăduitorii ci trăim
o învăţătură în mod practic şi zicem către Iisus Hristos:
“Unule născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu”. Este
vorba de Domnul Hristos care este “Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut mai înainte
de veci din Tatăl, Cel prin care toate s-au făcut”.

Ştim că pentru mântuirea noastră s-a întrupat
din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara
Maria. “Care neschimbat te-ai întrupat”. Ce înseamnă
asta “neschimbat”? Înseamnă că a rămas ceea ce a fost,
Dumnezeu. Omul care s-a născut din preasfânta fecioară
Maria era unit deja, în pântecele preasfintei fecioare
Maria cu Dumnezeu, cu firea dumnezeiască. ”Care
neschimbat te-ai întrupat din pururea fecioară Maria şi
răstignindu-Te Hristoase Dumnezeule”. Deci despre
cine este vorba? Este vorba despre Hristos - Dumnezeu.

“Cu moartea pe moarte ai călcat”. Cela ce
este fără de moarte a murit în firea omenească, a primit
să moară în firea omenească pentru că firea
dumnezeiască nu avea cum să moară. Ce înseamnă
moarte din punct de vedere dogmatic? Moartea
înseamnă despărţirea sufletului de trup. Deci
Mântuitorul Nostru neschimbat s-a întrupat din Sfânta
Fecioară Maria, s-a răstignit pentru noi în vremea lui
Ponţiu Pilat şi cu moartea pre moarte a călcat, adică
a biruit moartea, a înviat. Şi trebuie să vă împărtăşesc
mai departe că este Unul din Sfânta Treime şi Unul
preamărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt şi după ce spunem
toate aceste adevăruri încheiem cu rugăciune către
Domnul Iisus Hristos: “Iisuse Hristoase mântuieşte-ne
pe noi”. însă împreună cu această rugăciune iată câte
lucruri importante spunem într-o alcătuire peste care
noi trecem adeseori cu vederea, o uităm, dar trebuie să
medităm la aceste lucruri şi la multe altele, care ni le
pune la îndemână Sfânta noastră Biserică.

Învăţătura adevărată o avem din rânduielile
de slujbă de aceea contactul nostru cu învăţătorul este
înlăuntrul bisericii şi prin sfintele scripturi. Eu susţin
foarte mult ca cei credincioşi să participe la sfintele
slujbe şi ca să înveţe, dar ca să se şi roage. De ce susţin
lucrul acesta? Pentru că un progres duhovnicesc
adevărat nu-l putem avea decât în mediul acesta care îl
creează sfânta noastră biserică prin ceea ce este şi prin
ceea ce face. Suntem dreptmăritori creştini şi auzim
lucrul acesta spunându-se despre noi la Sfânta Liturghie
când se zice “pe voi pe toţi dreptmăritorilor creştini să
vă pomenească Dumnezeu în împărăţia Sa”. De ce
suntem dreptmăritori? Pentru că avem o dreaptă
credinţă, pentru că avem credinţa pe care ne-au lăsat-o
înaintaşii noştri. Noi ne-am pomenit în lumea aceasta şi
ca fii ai bisericii, nu numai ca membrii ai societăţii în
care trăim. Am învăţat de la societatea în care trăim: să
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vorbim, să scriem, să citim, lucruri care le-am învăţat în
mod organizat în instituţii create de societate; am intrat
într-un stil de gândire dar în acelaşi timp suntem şi fii ai
bisericii de la care învăţăm cele ce ştim despre biserică.
Odinioară biserica îi învăţa pe oameni (aici, în ţara
noastră) şi să citească, să scrie, pentru că în general
preoţia bisericii şi cântăreţii erau cei care ştiau, care
aveau ştiinţă de carte şi ei o dădeau mai departe. Acum
lucrurile s-au schimbat. Există o instituţie specializată
de îndrumare şcolară şi biserica a rămas cu ceea ce ţine
de specificul ei.
Ierarhia conducătoare. Biserica noastră este o
biserică cu ierarhie. Adică nu sunt numai credincioşi
de rând, în biserica noastră sunt şi slujitori clerici, adică
oameni puşi de Dumnezeu în slujba lui Dumnezeu:
episcopi, preoţi şi diaconi, care au funcţii în biserică.
Funcţii de slujitori şi funcţii de învăţători. Ştiţi că de
pildă la Sfânta Liturghie, în cuprinsul eparhiei noastre,
noi pomenim de Înalt Preasfinţitul. Pomeneşte Doamne
pe Înalt Preasfinţitul, arhiepisopul şi mitropolitul nostru
(îi spunem numele, în cazul nostru Antonie) pe care îl
dăruieşte sfintelor tale biserici, împarte, cinstit, sănătos,
îndelungate zile, drept învăţând cuvântul adevărului
Tău. Numai cel care învaţă de cuvântul adevărului este
conducătorul bisericesc dintr-o anumită regiune a ţării
şi aceasta se numeşte eparhie adică este vorba de ceea
ce intră în conducerea unui arhiepiscop, mitropolit şi
cel care învaţă drept cuvântul adevărat. Bineînţeles că
şi pe el îl învaţă cineva, îl învaţă biserica, îl învaţă
slujbele şi el învaţă de la înaintaşii lui şi el învaţă din
cărţile de îndrumare duhovnicească şi la rândul lui îi
învaţă pe ceilalţi şi ceilalţi trebuie să primească
învăţătura pe care le-o dă conducătorul bisericii. De
aceea zicem noi că biserica înseamnă şi ierarhia
bisericească. Preoţii reprezintă pe episcop acolo unde
slujesc şi nu slujesc din puterea lor ci din mandatul
celui care ia rânduit să slujească şi după care credincioşii
de rând se orientează. Fără preot nu se poate face slujbă,
fără credincioşi preotul nu are de ce să facă slujbă. Deci
şi preoţii şi credincioşii formează un tot şi slujesc. Nu se
poate face slujbă numai cu preot, pentru că preotul
totdeauna pune pe cineva să zică “Domnului să ne
rugăm” de exemplu. Trebuie să fie cineva care să zică
“Doamne miluieşte”. Dă binecuvântări la sfintele slujbe:
“Pace tuturor.” Trebuie să fie credincioşii ca să
primească binecuvântarea. Preot şi credincios împreună
formează biserica. Diaconii sunt slujitori ai preotului şi
îndemnători în special la rugăciune. Puterea deplină în
biserică o are Episcopul care poate face toate slujbele
şi poate hirotoni, adică aşează un preot acolo unde
este nevoie, acolo unde mai este nevoie de un preot.
Credincioşi şi chemaţi. Noi românii avem cuvântul
biserică, prin care trebuie să înţelegem aceste trei lucruri,
dar în biserică credincioşii se încadrează prin deplina
participare la sfintele slujbe. Intrarea în biserică se face

prin Sfântul Botez şi se întăreşte apoi legătura între
credincioşi şi Dumnezeu prin celelalte sfinte taine şapte
la număr, care se dau credincioşilor prin lucrare
preoţească. Mai întâi Sfântul Botez, de la care încep
toate celelalte şi participarea la sfintele slujbe. Aţi
observat că la Sfânta Liturghie este o chemare a
credincioşilor ca să se roage pentru cei chemaţi:

“Cei credincioşi pentru cei chemaţi să ne rugăm,
ca Domnul să-i miluiască pe dânşii.

Să-i înveţe pe dânşii cuvântul adevărului.
Să le descopere lor evanghelia dreptăţii.
Să-i unească pe dânşii cu Sfânta Sa sobornicească

şi apostolească Biserică.
Mântuieşte, miluieşte, apără şi păzeşte pe dânşii

Dumnezeule, cu harul Tău”.
Despre cine-i vorba? Este vorba despre o categorie de
credincioşi care nu sunt încadraţi deplin în biserică, ci
sunt candidaţi la sfintele taine.

Şi noi cerem de la Dumnezeu, pentru cei care
nu sunt în deplină încadrare în biserică, cerem ca să-i
miluiască. Ca Domnul să-i miluiască pe dânşii, să-i înveţe
pe dânşii cuvântul adevărului. De ce? Pentru că pe
adevăr se întemeiază progresul duhovnicesc: să le
descopere lor evanghelia dreptăţii evanghelia care duce
la dreptate, care ne face drepţi. Dacă o primim.

Li se cere celor chemaţi ca să-şi plece capetele
în semn de supunere faţă de Dumnezeu şi apoi ne rugăm
pentru ei, pentru unirea lor cu sfânta biserică şi zicem
apoi cu glas tare: “Ca şi aceştia împreună cu noi să
primească preacinstitul şi de mare cuviinţă numele
Tău, al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.”

Noi dorim ca şi cei care nu au ajuns în
deplinătate, să ajungă la deplinătate pe baza evangheliei
dreptăţii, pe baza cuvântului adevărului, pe baza
Sfintelor Taine. Toate acestea au importanţă în sensul
că scoatem în relief nişte nuanţe de progres
duhovnicesc, de progres haric. De progres haric, în
înţelesul că în măsura în care credincioşii se realizează
pe ei înşişi, se realizează prin puterea lui Dumnezeu.
Biserica este un mediu de progres duhovnicesc, dar nu
un mediu cum este societatea în care învăţăm să citim,
să scriem, să vorbim, să ne orientăm în viaţă, ci este
Împărăţia lui Dumnezeu, este un mediu de har, un mediu
de energie spirituală, pe care o dă Dumnezeu celor care
sunt ai lui. Este o deosebire între un om care are şi
unul care nu are harul lui Dumnezeu prin Sfintele
Taine. Deci iubirea aceasta este că harul lui Dumnezeu,
fiind o energie necreată care porneşte din Dumnezeu, îl
ajută pe credincios să realizeze nişte lucruri care fără
harul lui Dumnezeu nu se pot realiza. De aceea şi zicem
că mântuirea vine prin har, se dă prin har, prin credinţă
şi fapte bune. Harul creează credinţa, credinţa duce la
faptele bune iar faptele bune sunt manifestarea credinţei
şi a harului pe care îl au credincioşii în fiinţa lor.
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Sărbătorile. Biserica are anumite rânduieli, rânduieli
de slujbă pentru fiecare zi, rânduieli de slujbă pentru
zile speciale, rânduieli de slujbă pentru sărbători, are
rânduieli de slujbă pentru sfintele taine, pentru
înmulţirea harului dumnezeiesc şi toate acestea creează
şi o atmosferă de gândire care angajează la un progres
duhovnicesc. Mai întâi de toate, amul bisericesc (care
începe la 1 Septembrie şi se termină la 31 August) are în
cuprinsul lui sărbători pentru împlinirea tuturor, pentru
sărbătorirea tuturor evenimentelor care ţin de mântuire.
De fapt anul bisericesc se prezintă în acelaşi an în două
feluri. Anul începe la 1 Septembrie şi în alt fel începe la
Paşti. Există un an pascal care are mai puţin de 365 de
zile, după cum cade data Paştilor şi este anul bisericesc
mixt care începe la 1 Septembrie şi prima sărbătoare
care o avem în anul bisericesc este naşterea Maicii
Domnului.

Fiecare sărbătoare are darul de a ne duce în
faţa evenimentului sărbătorit, de a aduce în conştiinţa
noastră evenimentul sărbătorit, de a face actual
evenimentul care s-a petrecut cândva în istorie şi care
are rezonanţă în întreaga viaţă a Bisericii şi chiar în
veşnicie. Deci este vorba despre evenimentele care
trebuie trăite de fiecare generaţie de credincioşi, de
fiecare credincios în parte, iar biserica noastră are darul
de a, ne pune în faţa evenimentelor prin rânduielile de
slujbă hotărâte pentru o anumită sărbătoare, pentru o
anumită sărbătorire. De obicei o sărbătorire mare, cum
este Crăciunul de pildă, naşterea Domnului nostru Iisus
Hristos, începe cu înainte prăznuire şi se ţine cu o
perioadă de 12 zile, din 20 Decembrie până în 31 Ianuarie.
Slujbele sunt orânduite aşa în fel încât există
posibilitatea să fii luător aminte la cinstirea
Mântuitorului şi a Maicii Domnului. Şi acesta este
progresul duhovnicesc, felul cum cineva se raportează
la Mântuitor, la Maica Domnului. Dacă este cinstitor
sau dacă este nepăsător în faţa cinstirii Maicii Domnului
şi aşa mai departe.

Există slujbe pentru fiecare zi. Lunea de pildă
pomenim pe sfinţii îngeri, marţea pe Sfântul Ioan
Botezătorul, miercurea şi vinerea de pătimirile Domnului
Hristos, joia pe sfinţii apostoli şi sfântul Nicolae, sâmbăta
pe sfinţii ucenici şi pomenim pe cei trecuţi la cele
veşnice, ne rugăm pentru morţi, iar duminica este ziua
în care pomenim învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Progresul duhovnicesc şi
rânduielile Bisericii

Iată doar nişte repere nişte puncte cardinale în
gândirea ortodoxă, în existenţa ortodoxă în viaţa

ortodoxă. Cele mai multe lucruri credincioşii noştri le
învaţă din practica bisericii. Noi ne-am pomenit cu
rugăciunea de dimineaţă, de seară, noi ne-am pomenit
cu rugăciunea de la masă, ne-am pomenit într-o

atmosferă în care oamenii ştiau de Dumnezeu. Trăim
într-o societate bisericească în care se pun anumite
probleme: există post pe care îl ţine biserica noastră,
există rugăciune pe care o face fiecare dintre noi în
rugăciunile noastre personale şi în rugăciunile noastre
liturgice, în rugăciunea comună. La sfintele slujbe, de
exemplu în postul paştelui, credincioşii se simt obligaţi
să ia parte. Zicea Înalt Prea Sfinţitul Serafim că la Sibiu
nu încap în biserici mai mulţi de 2% din populaţia
Sibiului, la Bucureşti merge 1% din populaţie, la Victoria
zicea că încap cam 4% din populaţia oraşului. Este foarte
puţin faţă de numărul de credincioşi care ar trebui să
meargă la biserică.

Un progres adevărat nu se poate realiza decât
în biserică, decât în mediul bisericesc care creează o
atmosferă de participare. Altfel este o slujbă când ţi se
spun anumite lucruri, când ţi se fac anumite chemări
când ţi e sugerează anumite idei.

Oamenii în general îşi creează în societatea lor
şi în viaţa lor particulară o prelungire a bisericii. De
exemplu faptul că cineva are o icoană în casa lui, mai
multe icoane în casa lui, dovedeşte faptul că prelungeşte
biserica şi în casa lui. O icoană trebuie să creeze o
atmosferă în casa unde există o icoană. Faptul că eşti
cu gândul la Dumnezeu, faptul că eşti în prezenţa lui
Dumnezeu, că eşti aproape de Maica Domnului, că eşti
aproape de Sfinţii  lui Dumnezeu, sunt nişte lucruri care
trebuie create, omul trebuie sensibilizat pentru aşa ceva.

Biserica este un mediu de progres
Duhovnicesc în sensul că ne dă un ideal de urmat.
Cineva care ştie că există o perioadă de post, sau nişte
zile de post, zilele aceste trebuie respectate. Dacă nu le
respectăm înseamnă că pentru el nu există zilele acestea.
Nu ia seama la învăţătura Bisericii. Biserica ţine şi de o
tradiţie, noi suntem mai mult tradiţionali decât Biblici.
Sunt alţi credincioşi care se laudă cu Scriptura, răsfoiesc
Scriptura. Spun că uite aici scrie aşa, uite că dincolo ce
zice. Noi nu avem aşa o practică. De ce? Pentru că la
noi Scriptura  este ceva Sfânt ceva ce nu poate fi
întrebuinţat ca orice altă carte Scriptura este un lucru
sfânt. Nu este o carte ca şi o altă carte, ci este o carte pe
care şi-a pus însuşi Dumnezeu pecetea şi atunci trebuie
să ai o sfială când este vorba de Scriptură. De pildă la
unele slujbe ale noastre se spune: “şi pentru ca să ne
învrednicim noi, ascultaţi Sfânta Evanghelie, că Domnul
Dumnezeul nostru s-a rugat”. Deci ascultăm Sfânta
Evanghelie nu ca orice cuvânt, ca un cuvânt dătător
de viaţă, ca un cuvânt care ni-l oferă Dumnezeu, ne
gândim la Dumnezeu prin ceea ce ne oferă Dumnezeu,
ceea ce ne dă Dumnezeu. Nu există în lumea aceasta
ceva mai înalt decât darurile lui Dumnezeu prin Sfintele
Taine şi cuvântul dătător de viaţă a lui Dumnezeu. Biblia
nu ni s-a dat pentru studiere, ni s-a dat pentru întărirea
credinţei ca să ne ducă la unirea cu Domnul Iisus
Hristos prin Sfintele Taine. - Continuare la pag. 48 -



44      Porunca             Iubirii     1 / 1999

Actualitatea
religioasã

Catedrala “Mântuirea Neamului”
     Prea Fericitul Părinte Teoctist a sfinţit locul şi a aşezat
o cruce ca piatră de temelie a viitoarei Catedrale a
Mântuirii Neamului, cu hramul “Înălţarea Domnului”.
Va avea înălţimea de 50 metri şi o capacitate de 2000
oameni. Cheltuielile pentru construcţie se ridică la 100
milioane dolari.
     La slujba de sfinţire au fost aduse din reşedinţa
patriarhală sfintele moaşte ale sfântului Ioan Gură de
Aur, ce vor fi depuse în catedrală şi care au fost donate
Patriarhiei Române de către Arhiepiscopul Florenţei,
în anul 1977, special pentru acest scop.
     Ideea ridicării unei catedrale reprezentative pentru
ortodoxia română este mai veche de un secol, iar în
anul 1929 Patriarhul Miron Cristea a aşezat o troiţă în
apropierea locului unde a fost pusă piatra de temelie.

Satele sărace nu au preoţi
În cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia sunt
85 de posturi vacante de preoţi. Au rămas fără preoţi
satele sărace, cum sunt cele de pe Valea Nirajului, în
judeţul Mureş şi zona munţilor Apuseni.

Patriarhul Rusiei ia atitudine
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, a
criticat comportamentul unor preoţi care, în această
perioadă extrem de dificilă prin care trece ţara, “imită
stilul de viaţă al ruşilor parveniţi”. Aceştia conduc
maşini scumpe şi îşi expun cu ostentaţie telefoanele
mobile, în vizibilă contradicţie cu sărăcia credincioşilor
pe care îi conduc. (Iisus Biruitorul  nr. 6 / 1999)

Legea islamică în Cecenia
Preşedintele cecen Aslan Maskhadov a instituit în ţară
legea islamică, musulmanii moderaţi fiind obligaţi să
cedeze presiunii exercitate de grupurile musulmane
radicale. Cecenia este o republică majoritar musulmană
separată de Federaţia Rusă în urma unui lung şi dureros
război. Noua lege va fi introdusă la toate nivelurile
societăţii, incluzând guvernul, educaţia şi armata. (Reli-
gion Todey, 4 feb. 1999)

Paşi spre unitate
Încununând aproape 40 de ani de dialog, 9
denominaţiuni creştine din Statele Unite au hotărât ca
o nouă afiliere ecumenică să fie stabilită până în anul
2000. Cele 9 denominaţiuni reunesc aproape 17 milioane
de membri iar noua grupare se va numi “Bisericile Unite
în Hristos”. Deocamdată nu se pune problema unei
fuzionări depline, dar se intenţionează recunoaşterea
botezului şi a unor structuri bisericeşti. (după ENI, 3
feb. 1999)

Taina Spovedaniei în Bisericile protestante !
Un pastor reformat din oraşul Utecht (Olanda) a trimis
un apel către Bisericile protestante din întreaga lume,
prin care acestea sunt invitate să înţeleagă necesitatea
adoptării Tainei spovedaniei. (ENI, 22 ian. 1999)

Cãrti noi
Omul şi religia sa

- o perspectivă psihologică –
     Mulţi dintre semenii noştri sunt profund religioşi.
Alţii refuză orice credinţă religioasă. Cum se explică
această situaţie? Credinţa în Dumnezeu este o nevoie
sau o dorinţă a omului?

Cartea lui Jean-François Catalan, călugăr
iezuit şi profesor de psihologie la Centru Sevres, din
Paris, răspunde la aceste întrebări şi la multe altele
folosind cele mai noi rezultate ale psihologiei
moderne.

Autorul se străduieşte, în câteva capitole
scurte, să prezinte într-un mod cât mai limpede, cu
putinţă, problemele cu care se confruntă psihologul
religios, încercările de explicaţii pe care le propune,
concluziile critice la care ajunge.

Subiectul este imens. Fără a avea pretenţia
că-l va epuiza autorul încearcă să “croiască câteva
cărări”, să netezească (pe cât posibil) drumul şi să
ofere câteva puncte de reper celor preocupaţi de
această crucială problemă.

În următorul capitol, intitulat Experienţe se
prezintă “O privire nouă” şi “Experienţe foarte
diverse”, după care se abordează o Psihologie
colectivă şi mişcări religioase.

Alte capitole sunt consacrate Rugăciunii,
riturilor, sacrificiilor sau abordează Povara
culpabilităţii. Esenţiale rămân însă Vindecarea şi
salvarea ca şi Etapele evoluţiei religioase.

Ar fi fost, poate, necesare mult mai multe
precizări, nuanţări, extinderi. Autorul este conştient
de acest lucru. El se declară  - mulţumit dacă a reuşi
să furnizeze câteva informaţii, să iniţieze câteva
reflexii, să propună câteva puncte de repere.
Cititorului îi revine misiunea, în măsura posibilului, de
a continua cercetarea, de a aprofunda lucrurile, de a
rectifica acolo unde se impune.

Cartea intitulată: OMUL ŞI RELIGIA SA se
vrea, de fapt, o invitaţie la dialog pe această temă.

Silviu Moraru
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O N G
Organizaţiile neguvernamentale (ONG)  pot prezenta aici (gratuit) proiecte religioase şi de
asistenţă socială (ajutor material, ajutor medical, protecţia copilului, etc.), în vederea găsirii
de sponsori, parteneri sau colaboratori (maxim 1/2 pagină de revistă/proiect). Se vor publica şi
formulare de adeziune la diverse acţiuni şi informaţii generale despre sectorul neguvernamental.

Acum câţiva ani, în ’90, am fost să văd nişte mănăstiri
din Rusia, şi am ajuns până la Moscova. A fost

capitală creştină care a devenit apoi capitala mondială
a ateismului, dar asta n-au făcut-o ruşii, ci tot cei din
Occident. Ei ne-au adus comunismul; după 70 de ani,
văzând că nu mai dă randament, s-au gândit să-l
înlocuiască. Şi în loc să-şi ceară iertare, acum ne aruncă
în altă prăpastie... (economică, financiară, politică).
      Este acolo în Moscova o mişcare ortodoxă cum noi
nu avem. Ruşii ăştia sunt foarte capabili; şi la rău, dar şi
la bine. Aceştia sunt slavii: ori faci sfinţi, ori faci demoni
din ei. Au făcut o asociaţie în care sunt sute de tineri
- toţi cu facultăţile terminate, toţi au renunţat de
bunăvoie la căsătorie, fără să-i îndemne nimeni; aşa,
ori fac treabă, ori nu fac. Au toţi o anumită
îmbrăcăminte. Este vorba de Asociaţia “Sfântul
Serghie de Radonej”, care are sediul în Moscova, şi
preşedintele ei este un episcop. Aşa ceva, la noi nu
este. Şi aceşti tineri sunt de o unitate extraordinară,
relaţiile între ei sunt de o încredere deplină, ca la
spovedanie. Am ajuns noi acolo? N-am ajuns!

Şi ce fac aceşti tineri? Unii dintre ei merg să
descopere locurile unde au fost împuşcaţi în masă
creştini, călugări, preoţi şi episcopi - din vremea
împăraţilor păgâni nu s-au mai pomenit aşa crime:
milioane de oameni... Pe marginea Volgăi, nu departe
de Gorkina, este o mănăstire unde au fost împuşcaţi,
din ordinul lui Lenin, 11.000 de călugări.

Alţii merg să descopere locurile unde au fost
împuşcaţi marii lor scriitori - în Siberia aceea, care
este un adevărat continent.

Alţii au făcut o fabrică de clopote, fiindcă la
ei toate clopotele au fost topite, distruse sau furate, iar

bisericile n-au clopote, fiindcă la ei toate clopotele au
fost topite, distruse sau furate, iar bisericile n-au clopote.
     Alţii au făcut atelier de icoane, pentru că ruşii nu
mai aveau icoane, nu ca la noi. Ce am văzut acolo, te
apuca jalea! Am văzut doar câteva biserici ca lumea; în
rest, nimic. Ori n-au cruce, ori e răsturnată, ori au fost
transformate în cinematografe, magazine, muzee. La noi
a fost floare la ureche faţă de ce s-a întâmplat la ei.
    Alţii scriu, traduc, dau comunicate de esenţă
ortodoxă televiziunilor, posturilor de radio din
Moscova şi celor internaţionale, cu contract,
înregistrează discuri şi casete cu subiecte creştine.

Eu i-am admirat pe aceşti tineri, care trăiesc ca
nişte fraţi. Când am ajuns acolo, unii ne-au aşteptat la
gară şi ne-au dus la ei acasă, alţii ne-au adus mâncare;
ne-a impresionat dragostea lor. Mi-a spus un român:
“Părinte, aceşti tineri sunt foarte profunzi; toţi
practică rugăciunea lui Iisus. Îi vezi că tac şi doar
mişcă puţin din buze: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. E
extraordinar! Şi toţi au ca duhovnici numai călugări;
unii se duc şi se spovedesc la mănăstirea unde sunt
moaştele Sfântului Serafim de Sarov. Stau retraşi câte o
săptămână, postesc, se roagă cu rugăciunea lui Iisus,
se împărtăşesc. Haideţi să învăţăm, ceva de la fraţii
aceştia, pentru că să ştiţi că ne va fi numai de folos. De
nimic nu se teme mai mult astăzi Antihrist decât de
reînvierea misticii ortodoxe, a trăirii profund ortodoxe.
Să te apuci să trăieşti Ortodoxia prin rugăciune, prin
post, adică să te angajezi în Ortodoxie - asta este arma
noastră numărul unu! (extras din “Duhovnici români
în dialog cu tinerii”, Editura Bizantină, Bucureşti 1997)

De nimic nu se teme mai mult astăzi Antihrist
decât de reînvierea misticii ortodoxe

Arhim. Ioanichie Bãlan

Asociaţiile şi fundaţiile religioase
Secretariatul de Stat pentru Culte - SSC a acordat viză de funcţionare unui număr de 600 de asociaţii şi fundaţii

religioase. Un mare număr dintre acestea desfăşoară activităţi diferite de cele prevăzute în statutul lor sau şi-
au încetat existenţa. SSC, care a primit în acest sens reclamaţii din partea unor autorităţi centrale şi locale, inclusiv
prin intermediul presei, a hotărât să trimită tuturor acestor asociaţii câte un chestionar privind natura activităţilor,
scopul şi obiectivele urmărite, eventualele modificări în statutul de organizare şi funcţionare... Dacă ele nu vor
răspunde SSC este hotărât să sesizeze organele de judecată, în sensul că le retrage respectivelor asociaţii
necooperante avizul de funcţionare. ( Viaţa Cultelor   304 / 1999)
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Dorim sã facem
schimb de publicatii

cu toate redactiile ortodoxe.

- Continuare de la pag. 43 -
Angajarea acesta de a lua parte la sfintele

slujbe, angajarea de a respecta posturi, angajarea pentru
a trăi evenimentele pe care le prezintă sfânta noastră
Biserică şi care au importanţă pentru mântuirea noastră,
este un mijloc de înaintare în viaţa duhovnicească.
Progresul duhovnicesc real se bazează pe încadrarea
în rânduielile bisericii. Cineva care ocoleşte Sfânta
Liturghie nu se poate apropia prin altceva de Domnul
nostru Iisus Hristos. Progresul duhovnicesc are în
vedere curăţirea de păcate. Patimile sunt deprinderi
rele, păcatele sunt fapte izolate în care se calcă cu
deplină ştiinţă şi voinţă voia lui Dumnezeu. Mântuirea
fiind prima treaptă în progresul duhovnicesc apoi
urmează desăvârşirea, care ar fi aceea care caută să
ajungă la deplinătate pentru că desăvârşire înseamnă
de fapt deplinătate, în special deplinătate în virtute şi
în smerenie, care sunt două virtuţi de căpetenie. Mai
presus de aceasta urmează îndumnezeirea şi înveşnicirea
în Dumnezeu adică unirea în Dumnezeu în aşa fel încât
cuvântul lui Dumnezeu să se facă prezent în existenţa
noastră. Apare Dumnezeu ca un lucru ştiut, simţit de
cei credincioşi şi în sufletul lor şi în sufletele altora, în
măsura în care se realizează lucrul acesta. Deci biserica

are rolul acesta de a ne pune în evidenţă nişte valori pe
care nu ai de unde să le ştii dacă nu te ţii de rânduielile
bisericii. Ne pune în evidenţă evenimentele pe care le
trăim în cuprinsul bisericii în mediul bisericii, le avem şi
le trăim la vremea lor şi le trăim în mod rezumativ la
Sfânta Liturghie pentru că Sfânta Liturghie este o
sărbătoare.

Vreau ca aceste cuvinte să fie o sugestie pentru
noi cei care poate că le ştim, dar nu le luăm în seamă
destul de bine. O sugestie pentru a ne gândi mai mult la
sfintele slujbe. O sugestie de a lua parte la sfinte slujbele
noastre şi a le preţui după conţinutul lor. Aş vrea să fie
o sugestie pentru o mai mare înbisericire, pentru o mai
adâncă trăire a credinţei noastre care o avem în cuprinsul
simbolului creştin. Prin lucrarea bisericii, considerată
ca mediu al progresului duhovnicesc, nu poate să
lipsească cuvântul de învăţătură ţinut de slujitorii
bisericii de preoţi. Oricare ar fi credinţele celor din jurul
nostru, noi suntem înţelegători faţă de toţi oamenii, dar
ne ţinem rânduiala noastră de credinţă şi nu ne lăsăm
de ceea ce ştim noi că este de folos nouă, avem deja o
experienţă a credinţei noastre ortodoxe, a trăirii noastre
ortodoxe şi cu ajutorul lui Dumnezeu biruim, prin ceea
ce realizăm. (Făgăraş, 13 iulie 1998)

Înscrie Doamne în Cartea Vietii
pe toti sustinãtorii acestei reviste!

             Sponsori şi donatori
   fără de care această revistă nu putea să apară:

ÎPS Nicolae Corneanu - Mitropolit al Banatului
Mănăstirea Nicula
Waldtraut Kletter - Germania
S.C.Argemina SRL - Făgăraş
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