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 Veniti la Mine !,

Bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu
Predică în duminica strămoşilor  după  trup  ai  Domnului

Arhim. Teofil Pãrãian
„Cine nu se uimeşte de Dumnezeu,

nu a cunoscut pe Dumnezeu”.

Iubiţi credincioşi, ne stă în faţă o sărbătoare mare, un prilej de bucurie şi ca
   sărbătoare şi ca eveniment sărbătorit. Ne pregătim pentru această sărbătoare cu
post, cu spovedanie, ne pregătim pentru această sărbătoare cu Sfânta Împărtăşanie
de Cel care s-a făcut om „pentru noi şi pentru a noastră mântuire”, de Cel care s-a
întrupat de la Duhul Sfânt, din Preasfânta Fecioară Maria. Orice lucru mai presus de
om ne rămâne neînţeles, îl sărbătorim şi nu avem conştiinţa că îl înţelegem şi dacă
am avea conştiinţă că îl înţelegem, atunci evenimentul pe care îl sărbătorim ar
însemna că este mai prejos de noi. Ori, fiind mai presus de mintea omenească, nu
putem să îl înţelegem dar putem să-l primim prin credinţă. Fiul lui Dumnezeu Cel
mai înainte de veci s-a făcut om, Fiul lui Dumnezeu Cel de o fiinţă cu Tatăl, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, lumină din lumină, cel de o
fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, s-a făcut om la plinirea vremii, pentru că aşa
a binevoit Dumnezeu. El a rămas „ceea ce a fost, Dumnezeu fiind adevărat” şi a luat
ceea ce nu a fost „om făcându-se pentru iubirea de oameni”, după cum mărturisim
la slujba rânduită pentru sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Stăm în
faţa lui Dumnezeu cu uimire. “Cine nu se uimeşte de Dumnezeu, zice Sfântul Isaac
Sirul, nu a cunoscut pe Dumnezeu”. Noi, în măsura în care ne minunăm de Dumnezeu,
în măsura aceea suntem cunoscători de Dumnezeu. Dar oricât am cunoaşte din
Dumnezeu, Dumnezeu este mai presus de cunoaşterea noastră. “Pe Dumnezeu a-
L vedea nu este cu putinţă oamenilor” spunem într-o alcătuire de la slujbele
Dumnezeieşti, dar mărturisim că pe Dumnezeu, pe care nu este cu putinţă oamenilor
a-L vedea, l-a născut Preasfânta Fecioară Maria ca om adevărat din Dumnezeu
adevărat, pentru că unirea celor două firi, a firii dumnezeieşti şi a firii omeneşti, s-a
realizat în pântecele Prea Sfintei Fecioare Maria prin puterea Duhului Sfânt. De
când s-a unit firea omenească cu firea Dumnezeiască în persoana Mântuitorului
Iisus Hristos, în pântecele Prea Sfintei Fecioare Maria, cele două firi au rămas
neamestecate şi neschimbate, au rămas neîmpărţite şi nedespărţite pentru veşnicie.
Aceasta o prăznuim la sărbătoarea naşterii Domnului Iisus Hristos. Dacă privim cu
ochii credinţei numai la o iesle în care cândva Fiul lui Dumnezeu s-a născut om şi s-a
născut ca prunc, e încă prea puţin. Dacă ne gândim la staulul din Betleem şi la ieslea
din el şi la pruncul înfăşat culcat în iesle, e încă prea puţin. Dar dacă ştim că cel care s-
a născut este Dumnezeu adevărat şi om adevărat şi este „Dumnezeu nu
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simplu şi om nu gol” şi este “Dumnezeu şi om” şi “om şi Dumnezeu”, atunci suntem
pe calea cea bună a mărturisirii celei adevărate şi a credinţei care trebuie mărturisită
de fiecare dintre noi. Când avem conştiinţa că stăm în faţa Fiului lui Dumnezeu care
„s-a făcut om şi s-a făcut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci”, atunci este
deschisă calea spre uimire în faţa lui Dumnezeu care a găsit calea de a se face om
pentru oameni şi de a rămâne Dumnezeu în Dumnezeu.

Apropierea omului de Dumnezeu
 şi apropierea lui Dumnezeu de om

Iubiţi credincioşi, astăzi, în această Duminică, penultima din vremea de pregătire
   pentru sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, s-a citit din Sfânta
Evanghelie că Împărăţia lui Dumnezeu este un prilej de bucurie. De ce? Pentru că în
faţa noastră stă un prilej de bucurie, sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos
fiind pentru noi un prilej de bucurie. Dar sărbătoarea aceasta nu trebuie înţeleasă ca
sărbătoare legată de o dată calendaristică, de 25 decembrie de pildă, ci trebuie înţeleasă
ca o sărbătoare veşnică, adică noi care credem în Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
totdeauna ne putem bucura de naşterea lui cea după trup, de faptul că Fiul lui Dumnezeu
cel veşnic s-a făcut om în vremelnicie dar şi pentru veşnicie. Sfântul Maxim Mărturisitorul
spune că dacă omul nu ar fi păcătuit (deşi noi luăm lucrurile de unde sunt şi omul a
păcătuit, că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca să-l ridice pe om din păcat, să-l
mântuiască, să-i fie Mântuitor), Fiul lui Dumnezeu tot s-ar fi făcut om, chiar dacă nu ar
fi fost ca Mântuitor. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fie foarte apropiat de om, în
cea mai mare apropiere de om şi să-l ridice pe om peste om, să-l facă părtaş de firea
cea Dumnezeiască, să-l îndumnezeiască pe om.

Sunt 3 etape în înaintarea omului spre Dumnezeu şi anume:
- Întâi mântuirea, care înseamnă eliberare de păcate şi de tot ceea ce îi este

nefavorabil omului (de păcat, de neştiinţă, de boală, de moarte). Asta-i mântuirea,
când scăpăm de cele care ne depărtează de Dumnezeu.

- Apoi vine înaintarea până la măsurile desăvârşirii, zicem noi desăvârşirea,
perfecţiunea, deplinătatea, dar deplinătatea aceasta este totdeauna nedeplină.
Nouă ni s-a rânduit să urmărim perfecţiunea lui Dumnezeu, ori omul nu poate
ajunge la măsurile lui Dumnezeu oricât s-ar sili, omul tot om rămâne chiar dacă
Domnul Hristos spune: “Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru cel din ceruri
desăvârşit este”. Noi oricât ne-am sili nu putem ajunge la măsură Dumnezeiască,
tot la măsură omenească ajungem.

- Dar Dumnezeu, care se apropie de noi şi se uneşte cu noi, ne ridică la măsura
Dumnezeiască pentru că omul unit cu Dumnezeu este şi el ceea ce este Domnul
Hristos care cuprinde în persoana sa firea Dumnezeiască şi firea omenească şi
atunci noi primim din plinătatea lui Dumnezeu. Şi plinătatea aceasta a lui Dumnezeu
ni se dă nouă prin revărsarea lui Dumnezeu în om şi asta înseamnă îndumnezeire,
iar chipul îndumnezeirii l-au înţeles Părinţii cei duhovniceşti într-o asemănare cu
fierul înroşit în foc. Când fierul se uneşte cu focul primeşte din puterea focului, nu
mai este numai fier şi focul nu mai este numai foc. Ci focul este unit cu fierul şi fierul
primeşte din puterea focului şi face şi el, nefiind foc, ceea ce face focul nefiind fier.
Ce face focul? Arde şi luminează. Ce face fierul înroşit în foc? Arde şi luminează.
Aşa ceva se întâmplă când se uneşte Dumnezeu cu omul şi omul cu Dumnezeu.
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Bucuria „cinei celei mari” – bucuria credinţei

Iubiţi credincioşi, când omul înaintează în cunoştinţă de Dumnezeu la măsurile
   depăşirii de sine însuşi, prin puterea lui Dumnezeu, atunci înaintează şi înţelege şi
înaintând în credinţa şi înţelegerea câtă poate fi dată omului, înaintează omul şi în
bucurii. La bucurie ne cheamă Dumnezeu când ne învredniceşte de credinţa în El.
„Comorile credinţei, zice Sfântul Isaac Sirul, sunt mai mari decât comorile cerului şi
ale pământului”. De ce? Pentru că le cuprinde pe toate. Psalmistul spunea la vremea
lui: “mai scumpă-mi este legea gurii Tale decât mii de comori de aur şi argint” (Ps.118).
Dacă ar fi să alegem între comorile credinţei, între Legea lui Dumnezeu şi aur şi
argint, aş alege Legea lui Dumnezeu care e mai mult decât mii de comori de aur şi
argint. Şi dacă e vorba de comorile pământului şi de comorile cerului, aleg comorile
credinţei nu comorile cerului şi ale pământului, pentru că cine are credinţă în Dumnezeu
îl are pe Domnul nostru Iisus Hristos care, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, se
sălăşluieşte, prin credinţă, în inima credinciosului (Ef.4, 17) şi cine are pe Dumnezeu
are totul, are comorile cerului şi ale pământului, are mai mult decât mii de comori de
aur şi de argint, pentru că Dumnezeu este mai presus de toate. Asta-i bucuria pe care
ne-o vesteşte Evanghelia prin „cina cea mare” şi pe care am auzit-o din ceea ce s-a
citit din Sfânta Evanghelie la această Sfântă Liturghie, unde este vorba de o cină,
adică de un prilej de bucurie. Împărăţia lui Dumnezeu este asemenea cu o cină mare,
ca un prilej de bucurie, ca un ospăţ. În Sfânta Evanghelie este de multe ori înfăţişată
împărăţia lui Dumnezeu ca o nuntă, ca un ospăţ, ca un prilej de bucurie. Pentru că
cine are credinţă în Dumnezeu acela intră în atmosfera de bucurie, are părtăşie la
ospăţul credinţei. Toţi vă îndulciţi de ospăţul credinţei, toţi luaţi bucuria, toţi luaţi bogăţia
bunătăţii. A făgăduit Domnul Hristos că celor care lasă pentru El câte ne dă lumea
aceasta, vor primi însutit în veacul de acum, iar în veşnicie viaţă veşnică, şi aceasta
înseamnă mulţumirea, înseamnă bucuria pe care o dă credinţa în Dumnezeu şi pe
care nu o poate da lumea aceasta (Mc.10). Numai că pentru a avea bucuriile credinţei
trebuie să faci nişte eforturi de a te depăşi pe tine însuţi, trebuie să laşi nişte lucruri pe
care le socoteşti că îs mai bune uneori decât credinţa, pentru că în realitate credinţa
în Dumnezeu dă mai mult decât dă lumea aceasta.

În pilda care s-a citit din Sfânta Evanghelie se arată că cei chemaţi au fost nevrednici
de cină pentru că nu au vrut să răspundă chemării şi anume, unul a zis că şi-a cumpărat
ogor şi se duce să-l vadă, altul a zis că şi-a cumpărat 5 perechi de boi şi se duce să-i
încerce, altul a zis că şi-a luat femeie şi nu poate să meargă să răspundă la chemarea
la cină. Prin urmare sunt şi nişte piedici când e vorba de credinţă, de credinţa în Dumnezeu
şi de bucuriile credinţei şi de bucuriile pe care le aduce în viaţa omului harul lui Dumnezeu
şi Sfintele Slujbe, care toate sunt pentru bucuria noastră. Toate acestea ne cer o hotărâre,
o atitudine. Trebuie să avem o hotărâre de a lăsa ceea ce este inferior pentru ceea ce
este superior. Bineînţeles că şi bucuriile veacului acestuia, într-un fel, sunt cuprinse în
existenţa umană şi ne putem prezenta cu ele în faţa lui Dumnezeu. Cineva poate să
stăpânească un ogor şi totuşi să fie primit de Dumnezeu, poate să stăpânească cinci
perechi de boi şi totuşi să aibă şi bucuria de a fi în legătură cu Dumnezeu, poate să aibă
soţie şi împreună cu soţia să-i slujească lui Dumnezeu, şi ştim că Sfânta noastră Biserică
binecuvântează legătura între soţi. Numai că atunci când ni se cere ceva mai mult decât
aceasta atunci trebuie să le lăsăm cele de pe pământ pământului şi să îi urmăm
Mântuitorului nostru Iisus Hristos mai presus de lumea aceasta. Aşa ceva s-a cerut pentru
„cina cea mare” şi oamenii nu au putut să răspundă chemării.
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Dumnezeu vrea să dea oamenilor fericirea şi le-o dă de fapt, pentru că cine are
credinţă în Dumnezeu acela trebuie să fie mulţumit, să fie fericit şi dacă nu e fericit
încă nu-i întemeiat în credinţă. Bucuria ţine de credinţă. Poate vă mai aduceţi aminte
când va spuneam că dacă ar fi să căutăm un cuvânt pe care să-l punem în faţa Sfintei
Evanghelii, ca un fel de motto al Evangheliei am putea găsi foarte bine cuvântul acela
de la Marcu capitolul 10, unde se spune: “Ai încredere, scoală-te te cheamă” (Mc.10,
49). Încredinţarea aceasta că Dumnezeu ne cheamă, încredinţarea aceasta că
Dumnezeu vrea să ne dea bucuria este o încredinţare pe care o are numai omul care
crede în Dumnezeu, care are încredere: „Ai încredere, scoală-te, te cheamă”. Când
avem această încredinţare avem şi un izvor de bucurie. Şi când lipseşte bucuria din
viaţa noastră şi când suntem răvăşiţi de patimi, nemulţumiţi şi când suntem intrigaţi, şi
când mereu avem ceva de spus împotrivă, atunci nu putem avea parte de bucuria
„cinei cele mari”, de ospăţul credinţei.

Iubiţi credincioşi, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că aşa cum soarelui îi este
propriu să încălzească şi să lumineze tot aşa îi este propriu lui Dumnezeu să facă bine.
Nu ne putem gândi la Dumnezeu fără să ne gândim la El ca le un izvor de bucurii, ca la un
izvor de bunătate, ca la un izvor de bine, ca la un izvor de mulţumire. Aşa-i Dumnezeu şi
când avem o legătură cu Dumnezeu neapărat trebuie să avem în sufletul nostru bucurie,
mulţumire, nădejde, încredere, să avem în sufletul nostru fericirea pe care o dă Dumnezeu.
Dacă nu avem înseamnă că avem altceva din lumea aceasta mai presus de ceea ce vrea
Dumnezeu să ne dea. Iată, suntem în clipa de faţă în atmosfera „cinei celei mari”. Şi dacă
avem conştiinţa aceasta avem şi bucurii. De ce? Pentru că am răspuns chemării. Dacă n-
am fi răspuns chemării nu ne-am putea bucura de întâlnirea cu Dumnezeu şi de întâlnirea
noastră în faţa lui Dumnezeu. Dacă am fi avut ceva de făcut în afară de Biserică, în afară
de Liturghie, în afară de Evanghelie şi n-am fi venit să fim în faţa lui Dumnezeu, în cuprinsul
„cinei celei mari”, nu ne-am fi putut bucura de ceea ce ne oferă Dumnezeu nouă celor
care am lăsat totul şi am venit să primim binecuvântarea lui Dumnezeu.

Aşa mergem, din putere în putere, aşa înaintăm şi aşa ajungem unde vrea Domnul
Hristos. Ajungem pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta, cum mărturisim
în Crez, “pentru noi şi pentru a noastră mântuire”, pentru desăvârşirea noastră, pentru
îndumnezeirea noastră. Vrea să ne dea mult mai mult decât putem noi cuprinde şi noi
putem cuprinde cât loc îi facem lui Dumnezeu în sufletul nostru. Bineînţeles că este o
mărginire a omului, omul nu poate cuprinde decât atâta cât îi este lui puterea de
cuprindere, cât este capacitatea lui de cuprindere, dar trebuie să scoatem din sufletul
nostru tot ce stă împotriva voii lui Dumnezeu, ca să îi facem loc Mântuitorului nostru în
viaţa noastră. Ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani, când a venit Domnul nostru
Iisus Hristos, noi sărbătorim în fiecare an şi ne bucurăm de eveniment şi de sărbătoare,
dar trebuie să-i facem loc în sufletul nostru Mântuitorului nostru care a venit la noi şi
vrea să fie cu noi şi să ne ridice mai presus de lume, să ne ducă acolo unde este firea
cea omenească din persoana Fiului lui Dumnezeu care S-a făcut om.

*
Iubiţi credincioşi, astfel stând lucrurile, să căutăm să fim vrednici de Dumnezeu

şi fiind vrednici de Dumnezeu suntem vrednici de bucurie, de comorile credinţei, suntem
vrednici ca Domnul nostru Iisus Hristos să intre în alcătuirea existenţei noastre aşa
cum de altfel ne rugăm după ce ne împărtăşim, când zicem “…intră în alcătuirea
mădularelor mele, în rărunchi şi în inimă, arde spinii tuturor păcatelor mele, curăţeşte-
mă, spală-mă, mă îndreptează, îmbunătăţeşte-mă, înţelepţeşte-mă şi



 Porunca Iubirii  2001 - vol. 6 11

mă luminează… arată-mă sălaş numai al Duhului Tău şi să nu mai fiu sălaş păcatului,
ci Ţie casă prin primirea Împărtăşaniei”. Orice sfântă împărtăşire este o înaintare în
bucurie, în mulţumirea lui Dumnezeu.

Iubiţi credincioşi fiind noi acum în faţa sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus
Hristos, fiind noi acum în vreme de pregătire pentru acest eveniment minunat, vreau să
vă pun - tot ca un ospăţ al credinţei, tot ca un izvor de bucurie - vreau să vă pun în
atenţie câteva alcătuiri pentru întărirea noastră în bucurie, pentru cina noastră cea de
acum, câteva poezii în legătură cu Naşterea Domnului. Încep cu poezia

Colind
V. Voiculescu:

În coliba întunecoasă
Din carne şi os lucrată,
A intrat Hristos deodată;
Nu făclie ce se stinge,
Nu icoană ce se frânge,
Ci El însuşi, trup şi sânge
Preschimbat pentru făptură
Într-o scumpă picătură,
Dulcea Cuminecătură.

Coliba cum L-a primit
S-a făcut cer strălucit
Cu boltă de mărgărit
Şi pe ea soare şi stele
Cu luceferi printre ele,
În mijloc tron luminos
Şi pe el Domnul Hristos
Care mult se bucura;
Duhul Sfânt s-alătura
Şi acolo rămânea
Şi acum şi pururea.

Şi noi Doamne ne-am sculat,
Colibele am curăţat,
Uşi, ferestre, toate-s noi
Doamne, intră şi la noi!
Trup tu dormi, somnul te paşte?
Suflete, scoli şi cunoaşte,
Luminos Prunc că se naşte
În palatul treimii,
În peştera inimii.

Dară Pruncul cine mi-i?
E Hristosul Dumnezeu
Coborât în pieptul meu;

Maica Sfântă-n braţe-L ţine,
Duhul Sfânt cu drag L-alină
Îngeri cu raze se-nchină;
Nu dorm, trupul lin îmi spune
Ci-ncleştat de grea minune
Stau în multă rugăciune,
Să mă mişc nu se cuvine
Căci cu harul care vine
Raiul Tău se află-n mine.

Colind
Zorica Laţcu

Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer,
Cerne Maica, cerne,
Fulgii moi i-aşterne,
Nimeni să nu-i vadă
Urma pe zăpadă,
Să nu se cunoască
Ce fiu va să nască.

Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer,
Coboară, coboară
Preasfânta Fecioară;
Dar pe unde merge
Urma i se şterge,
Taina din vecie
Nimeni să n-o ştie.
Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer,
Intră-n staul iată,
Maica Preacurată;
În staul de vite,
Pe paie strujite,
Să nu se cunoască

Ce fiu va să nască.
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Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer,
Cerne luna, cerne,
Raze albe-aşterne,
Lumină cerească,
Din iesle să crească,
Razele-n zăpadă
Îngeri să le vadă,
Din înaltul Cer,
Lerui, Doamne, Ler

Aşteptare
Zorica Laţcu

Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă,
De sus, spre staulul din Betleem?
Din lume na-I cules destul blestem?
Iubirea ta nici astăzi nu e moartă?

Spre duhuri vii, cu îngeri de lumină,
Spre inimi vii, cu strălucit alai,
Şi-n iesle nu e nici un fir de pai,
E numai piatră goală, numai tină.

În tainiţe de inimi nu e pace,
Şi frig ca-n duhuri nici în peşteri nu-i.
Noi n-avem, Doamne piei de oaie-n cui
Şi scutece noi n-avem din ce-Ţi face.

Tu vii…Pogori în noi ca-ntr-o pustie.
Te-mpiedici în nisip din loc în loc,
Dar nu găseşti nici apă-n noi, nici foc,
Nici albe dobitoace, ca să-Ţi fie

Tovarăşi buni în drumuri tăinuite
Şi nici cioban cu glugă de blândeţi.
În noaptea noastră fără dimineţi
Nu sunt cărări de raze prăfuite.

Nu şi-ar găsi în noi, ca să-i îndrepte,
Nici magii steaua lor cu lung fuior.
Arhanghelii, venind din cerul lor,
Ar îngheţa pe nevăzute trepte.

Ci, Doamne-al meu, au dragostea putea-va
Să dea viaţă golului din noi?
Aştept…În duh sunt gânduri cu noroi
Şi moartea-şi vântură în inimi pleava.
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Rãzboiul nevãzut.
Isihasmul
Sfinţirea apei

Protos. Ioachim Pârvulescu
Mânăstirea Lainici

Ce înseamnă afinţirea apei?

Înseamnă aducerea la starea iniţială, aşa cum o crease Dumnezeu la început. Atunci era
    sfântă, nealterabilă, era apă vie; numai după cădere începe alterarea ei şi îşi pierde
calitatea de apă vie.

Preotul nu face decât să-i redea apei actuale nealterabilitatea. Această apă sfinţită
preînchipuie schimbarea apelor după sfârşitul lumii, când va fi un “cer nou şi pământ nou”.
Preotul, prin Sfintele Taine, ordonează şi disciplinează energiile cosmice.

Câte feluri de sfinţire a apei există în Biserica Ortodoxă?
În Biserica noastră Ortodoxă există patru feluri de sfinţire a apei, cu tot atâtea

rânduieli şi slujbe bisericeşti.
1. Primul fel de sfinţire a apei este chiar la naştere. Copilul ştim că se naşte cu

păcatul strămoşesc, deci este necurat. De aceea, Biserica a rânduit ca moaşa copilului să
vină la biserică, la preot, cu un vas cu apă, pe care o va sfinţi preotul. Cu această apă se
spală pruncul în albie, se stropeşte şi i se dă să înghită puţin. Se procedează astfel pentru
a nu trai pruncul fără să se împărtăşească de harul lui Dumnezeu prin această
apa sfinţită, până la botezul lui, când se împărtăşeşte pe deplin cu Hristos.

2. O a doua sfinţire a apei se face la săvârşirea Tainei Sfântului Botez. Deci
când se botează pruncul, se sfinţeşte mai întâi apa din cristelniţă, printr-o slujba speciala
inclusă în această Taină, şi după aceea se botează pruncul în apa sfinţită.

3. Cea de a treia sfinţire a apei este Aghjasma Mică sau Sfeştania. Aceasta se face
ori de câte ori este nevoie. De obicei, în fiecare lună. Cu această apă se stropeşte casa,
lucrurile din casa, gospodăria, animalele, oamenii bolnavi, ogoarele, maşinile şi, în general,
toate dependinţele omeneşti, fără deosebire. Apa care rămâne de la sfinţire, după ce se stropesc
locurile necesare, se pune într-un vas la un loc curat şi se ia în fiecare dimineaţă pe nemâncate.

4. A patra sfinţire a apei se numeşte Aghiasma Mare.

     Primele două feluri de apă sfinţită se fac o dată în viaţa omului şi numai atunci se poate
împărtăşi cu ele.
    Cea de a treia, Aghiasma Mică (Sfeştania), se face In timpul vieţii oricând şi ne împărtăşim
cu ea tot timpul.
     Pe câtă vreme Aghiasma Mare se sfinţeşte o singură dată pe an, la Boboteaza (Botezul
Domnului), 6 lanuarie. Se consumă de la 6 lanuarie până pe 13 lanuarie, deci o săptămână
după sfinţire, dimineaţa pe nemâncate. După aceea, în tot cursul anului această Aghiasmă
Mare se păstrează într-o sticlă, la un loc curat şi nu se consumă decât atunci omul posteşte
şi nu mănâncă nimic toată ziua, până la 4 -5 după-amiaza. Aceasta Aghiasmă Mare este
foarte folositoare pentru oamenii care sunt bântuiţi de farmece sau alte lucruri necurate,
pentru cei ce sunt bolnavi, pentru curăţirea vaselor întinate, pentru stropirea recoltelor ce
sunt bântuite de insecte, pentru sfinţirea diferitelor obiecte etc.
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Diferenţa dintre Aghiasma Mare şi Aghiasma Mică este aceasta: Aghiasma Mică
se face oricând este nevoie şi se consumă dimineaţa pe nemâncate, pe câtă vreme
Aghiasma Mare se face o singura data pe an, se consuma, aşa cum am spus, numai o
săptămână de la sfinţire, dimineaţa pe nemâncate, după aceea, în restul anului, numai
dacă se posteşte toată ziua. De stropit se poate stropi cu amândouă oricând este nevoie.

Cum se sfinţeşte apa?
Primele doua feluri de sfinţire a apei se fac de către preot prin binecuvântarea cu

mâna, de trei ori, in semnul Sfintei Cruci , fără să o atingă.
Cea de a treia sfinţire, Aghiasma Mică, se face prin atingerea directă a preotului,

introducând mâna in apă, binecuvântând-o de trei ori in semnul Sfintei Cruci, după care
introduce Crucea materială în apă, tot in numele Sfintei Treimi şi, de asemenea, făcând
semnul Sfintei Cruci.

Cea de a patra sfinţire a apei, Aghiasma Mare, este mai deosebită, de aceea şi
puterea sfinţitoare este mai mare ca la celelalte. De ce este mai mare ? In primul rând că
se face numai la Bobotează (Botezul Domnului), când lisus a intrat in apă şi a sfinţit apele.
In al doilea rând, ştim că în Ajunul Bobotezei este post negru, deci ,atât preoţii, cât şi
oamenii se pregătesc cu post pentru primirea ei cu vrednicie. În al treilea rând, slujba este
mult mai mare, preotul binecuvântează cu mâna în semnul Sfintei Cruci de şase ori, deci
dublu fata de Aghlasma Mică.

La Aghiasma Mică, când preotul introduce mâna în apă şi o sfinţeşte zice această
rugăciune: “Însuţi, lubitorule de oameni Împarate, Cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veşmânt
luminat ca zăpada din apa şi din Duh şi acum trimite harul Preasfântului şi de viaţă Făcătorului
Tău Duh, care sfinţeşte toate şi sfinţeşte apa aceasta” (Molitfelnic, Rânduiala Sfeştaniei).

lar la Aghiasma Mare, când preotul introduce mâna pentru sfinţire, de primele trei ori
zice această rugăciune: “Trimiţând din Cer Duhul Tau Cel .Sfânt, ai sfinţit apele Iordanului,
şi. capetele balaurului care se încuibase acolo le-ai zdrobit. Tu Însuţi, dar, Iubitorule de
oameni Împărate, vino şi acum, prin Pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfinţeşte toate, şi
sfinţeşte apa aceasta...”. După aceea, la următoarele trei binecuvântări, zice această
rugăciune: “ Însuţi şi acum, Stăpâne, sfinţeşte apa aceasta, cu Duhul Tău cel Sfânt” şi
continuă “Dă Doamne tuturor celor ce se vor atinge de dânsa şi se vor stropi şi o vor gusta:
sfinţire, sănătate, curăţire şi binecuvântare...” (Rânduiala Aghiasmei Mari).

Prin Naşterea Domnului, în peştera din Betleem, se resfinţeşte, se restaurează starea
iniţială a pământului.

Prin Botezul Domnului, în râul lordan, se resfinţeşte şi se restaurează firea iniţială a
apei. De aceea, la Bobotează se întâmplă o mare minune: Sfinţirea Apei. In acel timp al
Botezului, lisus a sfinţit apa care s-a atins de El şi, de atunci, de aproape 2000 de ani, in
fiecare an, in timpul Bobotezei, se sfinţesc apele.

Temeiul biblic al sfinţirii apei in creştinism se află în pericopa Evanghelică ce se citeşte la
aceasta lerurgie, respectiv episodul vindecării slăbănogului de 38 de ani în scăldătoarea Vitezda,
de la capitolul V, versetele 1-4 ale Evangheliei Sf. loan. Scăldătoarea Vitezda reprezintă apa.
O dată pe an se cobora un înger a lui Dumnezeu şi tulbura apa. Cine intra întai in această apă
se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Această tulburare a apei de către un înger al lui
Dumnezeu, o dată pe an, era o preînchipuire a sfinţirii Aghiasmej Mari, ce se săvârşeşte în
Biserica Ortodoxă şi care are o putere de vindecare la fel de mare. Dar, după cum citim în
Evanghelie că acolo nu toţi se făceau sănătoşi, deci nu toţi puteau să se împărtăşească de
această sfinţenie, ci numai cel ce intra primul, aşa este şi azi în Biserica Ortodoxă, la Sfinţirea
Aghiasmei Mari, nu toţi capătă vindecări, ci numai aceia care o primesc cu credinţă.
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Misterul vizibil şi incontestabil,
cel mai concret, al apei sfinţite în Biserica Ortodoxă

este că nu se alterează

Apa sfinţită, mai ales cea de la Bobotează, nu se strică ani de zile, ci rămâne proaspătă.
Putem face asemenea experienţe, să luăm două sticle şi să punem într-una

Aghiasmă Mare şi într-una apă simplă. Le lăsăm 2-3 luni de zile, după aceea le verificăm
şi vom observa că apa simplă se va strica.

S-au ridicat şi se ridică şi astăzi multe voci neştiutoare, sau mai rău intenţionate şi
necredincioase, care nu cred acest lucru şi îi dau fel de fel de interpretări astfel:

Unii zic că preotul sfinţeşte apa cu cruce de argint sau de aur şi de aceea reuşeşte
conservarea apei. La aceştia le răspundem că acele cruci de argint sau de aur se găsesc
astăzi numai în muzee; preoţii sfinţesc apa cu cruci de lemn, de inox, din fier nichelat sau
din diferite alte materiale. Nu este important materialul crucii, ci însăşi crucea în sine, în
esenţa ei, care este cea mai puternică armă a omului, ce a avut-o vreodată pe pământ.

Alţii, mai încrezători în puerilele lor afirmaţii, spun că preotul foloseşte busuiocul şi
acesta conservă apa. La aceştia noi le răspundem că nu se foloseşte neapărat busuiocul,
ci chiar crucea simplă. Sau, mai mult, să se informeze de la oamenii autorizaţi, că această
experienţă, de a introduce busuioc în apă curată are ca rezultat alterarea apei, după un
timp nu prea îndelungat.

Acestea sunt obiecţiuni şi justificări ale oamenilor necredincioşi, care nu vor să
creadă în această minune vizibilă.

Mai mult, ca să întărim şi să demonstrăm veridicitatea acestei minuni pe care o
vedem toţi ca fiind reală, oferim dovada prin care ştiinţa şi-a spus cuvântul în acest sens.

Cu câţiva zeci de ani în urmă, un chimist a făcut această experienţă în laborator: a
luat apă normală şi a analizat-o. Moleculele din apă se mişcau dezordonat (mişcarea
browniană). După aceea a luat apă sfinţită, a analizat-o şi a observat că în această apă
mişcarea moleculelor era cu totul alta. Se mişcau ordonat şi ritmic.

Iată aşadar confirmarea celor despre care vorbeam la început.
Iată sensul tainelor şi slujbelor care sunt comoara vizibilă a lui Hristos pe pământ,

în Biserica Sa.
Printre certitudinile cele mai înalte, că Biserica Ortodoxă deţine credinţa sfântă şi

adevărată, este această sfinţire a apei. Nu facem această afirmaţie dintr-un subiectivism
sau luciferism, ci în urma unor experienţe de a căror realitate obiectivă se pot convinge
toţi, chiar şi necredincioşii.

În Biserica Ortodoxă sfinţirea apei se săvârşeşte de către preoţi care sunt iconomii
Tainelor lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1), aşadar sunt purtători ai harului divin primit prin hirotonie,
care în Biserica Ortodoxă are succesiune apostolică (II Tim. I, 6; I Tim. 4, 14). Ştim că
sectarii nu au succesiune apostolică, nu au preoţie harică şi ca atare nu au harul divin
deci, neavându-l, nu pot săvârşi sfinţirea apei, care în Biserica Ortodoxă se păstrează
nealterată. Aceasta este explicaţia simplă şi logică a acestei minuni.

La sfinţirea apei se foloseşte şi Sfânta Cruce. Domnul Hristos s-a răstignit pe cruce,
pentru că a iubit-o. Dacă nu o iubea, nu o îmbrăţişa. Dar a iubit-o şi ne-a dat-o şi nouă ca,
la rândul nostru, să o iubim şi să o îmbrăţişăm. Respectând crucea, o folosim în momentele
mai deosebite ale vieţii, spre slava şi cinstea Celui ce a îmbrăţişat-o prin Răstignire.

De aceea, ea se foloseşte mai ales de către preoţi pentru săvârşirea tuturor Tainelor
şi, respectiv, a apei sfinţite. În Biserică nu se face nici o slujbă fără Cruce.

Crucea a zdrobit puterea diavolului, Crucea a îmblânzit natura, Crucea a împăcat pe
om cu Dumnezeu. Crucea e semnul distinctiv al creştinismului autentic. Acesta este Semnul
Fiului Omului care se va arăta pe cer la Sfârşitul lumii şi la Judecata viitoare.
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Cu ajutorul Crucii, al harului divin primit prin Sfintele Taine în Biserică, omul poate
redobândi mântuirea pierdută în Paradis, poate să sfinţească toată natura ce a fost şi ea
afectată în urma  păcatului strămoşesc; deci poate  săvârşi şi sfinţirea apei, aceasta
devenind aşa cum a creat-o Dumnezeu la început.

Cum recomandă Biserica Ortodoxă folosirea acestei ape sfinţite

Fiecare creştin trebuie să aibă în casa sa, într-o sticlă curată, la un loc curat, cele două
feluri de apă sfinţită: Aghiasma Mare de la Bobotează şi Agheasma Mică. Să mai

aibă anaforă (pâine sfinţită) şi ulei sfinţit de la Sfântul Maslu.
Aghiazma Mare. Se recomandă numai dacă vom posti toată ziua, nemâncând

nimic până la orele 16-17. Acesta este postul cel mai aspru. Se ia Aghiasma Mare, după
aceea se ia anaforă. Trebuie să postim în acest fel în diferite împrejurări din viaţa noastră,
când suntem la mari primejdii şi la mari necazuri, ori când dorim să ne pocăim de păcatele
mari ale noastre, în diferite posturi.

Aghiazma Mică. Se consumă în fiecare dimineaţă pe nemâncate, când suntem curaţi
sufleteşte şi trupeşte. Copiilor le este recomandată în fiecare zi. Dimineaţa, când ne sculăm,
ne închinăm şi spunem rugăciunea “Împărate ceresc”, “Tatăl nostru” etc., ne spălăm pe faţă,
ne îmbrăcăm, ne închinăm şi spunem rugăciunea, luăm o bucăţică de anaforă şi înghiţim de
trei ori Aghiasma Mică, ne ungem pe frunte în semnul sfintei cruci cu untdelemn sfinţit la
Sfântul Maslu. După aceea mâncăm şi plecăm mai departe la serviciu sau la şcoală, spunând
diferite rugăciuni pe care le ştim pe de rost. Pe drum, pe stradă, în autobuz, în tren, oriunde
suntem şi orice facem să zicem diverse rugăciuni pe care le ştim pe de rost, dar mai ales
rugăciunea lui Iisus: “Doamne, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)!” .

Dacă vom face aşa, ne vom împărtăşi de energiile necreate ale Duhului Sfânt ce există în
aceste elemente sfinţite. Dacă ne împărtăşim de ele în fiecare zi, au mare putere asupra spiritelor
rele care ne încearcă, dorind să ne sustragă de la Dumnezeu. Acea zi ne este binecuvântată de la
Dumnezeu; este un mare privilegiu pentru noi creştinii ortodocşi că avem aceste elemente sfinţite.

Alte moduri de folosinţă ale apei sfinţite
-Oricine poate consuma apă sfinţită cu condiţia să nu mănânce şi să nu bea nimic

după orele 24 adică miezul nopţii, deoarece ziua următoare să o începem prin împărtăşirea
de harul lui Dumnezeu, ce se află în această apă sfinţită.

-Pentru cei căsătoriţi, condiţia principală pe care trebuie să o îndeplinească pentru
consumarea apei sfinţite este “curăţenia”.

-Elevii şi studenţii pot bea dimineaţa înainte de masă şi să se stropească pe frunte şi pe
hainele de pe ei, pentru a le lumina Dumnezeu minte, pentru a le dărui înţelegere şi pricepere.

-Se poate stropi prin casă atunci când se crede de cuviinţă (suspect de farmece,
descântece, vrăjitorii sau alte lucrări diavoleşti).

-Celor bolnavi, apa sfinţită le este de mare trebuinţă, să o bea pe nemâncate; să-şi
stropească hainele de pe ei şi rănile sau locurile dureroase.

-Grajdul animalelor se poate stropi în fiecare lună cu apă sfinţită, dar mai ales când
apar diferite boli la animale sau păsări.

-Grădinile şi ţarinele este foarte indicat să se stropească cu apă sfinţită atât la
semănat şi recoltat cât şi la apariţia insectelor dăunătoare sau a altor boli.

-Maşinile şi orice utilaj cu care lucrăm, de asemenea să se stropească cât mai des
cu apă sfinţită împotriva accidentelor.

-Femeile pot folosi apa sfinţită numai în perioada de curăţie.
Apa sfinţită se păstrează într-o sticlă curată într-un loc curat în casă.

(din „Cele trei mari mistere vizibile şi incontestabile din Biserica Ortodoxă”)
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Rãzboiul nevãzut.
Isihasmul

Meditaţia minţii
sau

Rugăciunea lui Iisus
Ierosch. Silvestru Florescu

Mânãstirea Frãsinei

“Părintele Silvestru Florescu intră în mânăstire (M.
Frăsinei), în anul 1901. După doi ani este îmbrăcat în
hainele de frate, apoi peste încă şase ani este făcut
călugăr, punându-i-se numele de Silvestru. În anul 1909
este făcut diacon, iar după opt ani de slujire, ca diacon,
este făcut preot, în anul 1917. În 1930 primeşte schimnicia.
Pleacă la Domnul în anul 1956”.

Prea Cuvioase Părinte Stareţ, Cuvioşi Părinţi şi Cinstiţi
Fraţi, astăzi vă voi spune despre Prea Cuvioasa “Meditaţia

minţii sau Rugăciunea lui Iisus”.
Eu am aflat în viaţa Prea Cuviosului Maxim

Capsocalivitul, din Sfântul Munte Athos, care este în 13 zile
ale lui Ianuarie, o învăţătură pentru Rugăciunea Minţii. Mi s-
a părut mai clară, mai pe înţelesul tuturor, mai bună ca în alte
cărţi. Învăţătura aceasta a Sfântului Maxim, nu a ajuns a se
citi la masă în ziua pomenirii lui. Pentru a nu rămâne ascunsă
sub obroc învăţătura lui cea preafolositoare despre
Rugăciunea lui Iisus, am prescris-o aici spre auzul tuturor.
Această lucrare, deşi cum ne spune Sf. Maxim, este ceva prea
subţire în lucrarea ei, totuşi o spun, ca cel puţin să avem idee
despre dânsa. Rugăciunea minţii nu este numai a zice
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
mă pe mine păcătosul”. Să vedeţi cu ce cuvinte delicate şi înţelesul lor subţire, ne-o
arată Prea Cuviosul Maxim.

El este grec de neam, şi în tinereţile lui, din patria lui, Grecia, s-a dus în
Constantinopol la Biserica numită “Vlaherna”. De acolo s-a dus în Sfântul Munte al
Atonului. După un timp oarecare, vine în Sfântul Munte şi Prea Cuviosul
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Grigorie Sinaitul, din Muntele Sinaiului din Egiptul Africii. Şi aflând despre Sfântul Maxim
că e mare şi înalt cu viaţa faptelor bune, a dorit să-l vază. Şi a trimes după el pe ucenicii
lui, poftindu-l să vie ca să vorbească cu dânsul. Şi aflându-l, l-a adus la chilia Sfântului
Grigorie. A stat de vorbă în cuvinte duhovniceşti o zi întreagă. Între alte cuvinte folositoare,
a vorbit şi despre Rugăciunea minţii, pentru că şi Sfântul Grigorie era foarte înaintat în
meditaţia minţii, ca şi Sfântul Maxim.

Deci a întrebat Sfântul Grigorie pe Sfântul Maxim, rugându-l ca să-i istorisească
şi lui cum a căpătat Darul Rugăciunii minţii în inimă. Cuviosul Maxim cunoscând pe
Cuviosul Grigorie că este înalt în faptele bune şi sfânt cu viaţa, i-a spus de la început cum
a căpătat Darul Rugăciunii minţii. Istorisirea Prea Cuviosului Maxim începe aşa: << Eu,
zice, fiind în Constantinopol în Biserica Vlaherna, aveam mare dorinţă ca să am şi eu
Rugăciunea minţii. Şi pentru aceasta făceam metanii la Dumnezeieştile Icoane, a
Mântuitorului şi la a Maicii Domnului cu multă umilinţă şi smerenie. Şi când sărutam
Dumnezeieştile Chipuri, mă treceau lăcrămile în ochi. Şi cu multă căldură de dragoste
către Dumnezeu şi Maica Domnului, mă rugam ca să-mi dea şi mie Darul Rugăciunii
minţii. Şi cu post îndelungat, cu înfrânare de ochi, a nu vedea feţe străine, cu înfrânare de
auz, cu priveghere de noapte, cu sărăcie de haine, cu tăcerea gurii, în fine, mă chinuiam
cât mi-a fost prin putere. În aceste nevoinţe am petrecut acolo vreme destulă, în toate
zilele supărând cu rugăciunile şi cu metaniile mele, cele cu plângere şi cu suspinuri, pe
Prea Sfânta Fecioara Maica Domnului, ca să-mi dea şi mie Darul Rugăciunii minţii. Deci
în o fericită zi, când după facerea metaniilor, sărutam cu lacrămi, Dumnezeescul Chip al
Maicii Domnului, deodată am simţit în pieptul meu şi în inima mea, o căldură şi o
fierbinţeală care mi-a venit din Dumnezeiasca Ei Icoană. Care nu mă ardea ci mă răcorea
şi mă îndulcea. Şi pricinuia sufletului meu mare umilinţă şi o bucurie nespusă. De atunci
a început inima mea să zică neîncetat din lăuntru, în inimă, Rugăciunea, şi mintea mea a
se îndulci de pomenirea lui Iisus al meu şi a de Dumnezeu Născătoarei mele şi a fi totdeauna
împreună cu pomenirea lor. Şi din acea vreme, niciodată nu a lipsit Rugăciunea din inima
mea, împreună cu căldura ei. Şi îmi zicea mie Darul Duhului Sfânt al Rugăciunii din
inima mea: „Să nu te pleci spre mâncare multă, că apoi mă duc de la tine. Să nu te dai la
somn mult şi la lenevire, că apoi mă duc de la tine. Să nu judeci, să nu osândeşti, să nu
vorbeşti de rău pe alţii, că apoi mă duc de la tine”. Darul Duhului Sfânt este foarte delicat
şi nobil, de nu-l vei ţinea în cinstea care i se cuvine lui, apoi te lasă. Deci trebuie ca, cu
toată paza, cu toată nevoinţa, cu toată silinţa faptelor bune să-i păstrăm cinstea, că dacă
nu suntem cu toată grija, apoi El se retrage şi te lasă cu inima rece >>.

Luaţi aminte ce ne spune Sfântul Maxim acum: << Şi apoi cu osteneală ca înainte
vei zice Rugăciunea. Când capeţi Darul Duhului Sfânt al Rugăciunii minţii, apoi Darul
zice Rugăciunea în căldura inimii, fără osteneala şi silinţa inimii. Omul atunci numai stă
şi ascultă cum Darul zice Rugăciunea în inimă. Precum un mare meşter, a muncit mult ca
să facă o maşinărie de ceasornic. Şi după ce a terminat maşinăria, îi întoarce arcul şi îi dă
drumul să meargă. Şi el numai stă şi se uită cum ceasornicul merge cu toate rotiţele. Aşa
este lucrarea Darului Duhului Sfânt: în inima omului, Darul lucrează Rugăciunea şi omul
numai stă şi ascultă cum Darul se roagă. Darul lucrează Rugăciunea aşa de frumos şi
cu tact potrivit ca o pendulă de ceasornic, încât omul nu se mai satură



 Porunca Iubirii  2001 - vol. 6 19

niciodată ascultând Rugăciunea zisă de Darul Duhului Sfânt. Aici ni se adresează şi
Sfântul Apostol Pavel, zicând: “Când vine Darul Duhului Sfânt în inima omului, apoi
Darul se roagă cu suspinuri negrăite”. Şi sufletul cu atenţie numai ascultă.

Cine s-o învrednici de acest Dar al Rugăciunii, apoi unul ca acela este fericit.
Dar trebuie să aibă un Părinte duhovnicesc, ca să-i spuie totul, că singur iasă înşelat de
vrăjmaşul din zavistie. Deci acum trebuie ca omul care a căpătat Darul Rugăciunii, să fie
cu totul atent şi foarte atent la lucrarea Darului Rugăciunii. Căci dacă omul lasă să zică
Darul singur Rugăciunea şi el se răspândeşte cu mintea în altă parte, atunci Darul cu
încetul se retrage din inimă. Deci Darul lucrează Rugăciunea, dar împreună cu atenţia
omului. Cum duce carul doi boi înjugaţi, aşa lucrează Darul împreună cu omul Rugăciunea
cu mintea în inimă. Darul cu omul se ajută unul pe altul. Omul singur nu poate fără Dar
şi Darul singur nu poate fără atenţia omului. Când a pierit atenţia omului, a pierit şi
căldura Darului în inima lui. Deci ca să nu se întâmple una ca aceasta, apoi sufletul
omului este dator să fie treaz, atent şi foarte atent la lucrarea Darului Duhului Sfânt al
Rugăciunii cu mintea în inima lui. Când se scoală omul din somn, află pe Darul Duhului
Sfânt zicând Rugăciunea foarte frumos şi el numai o ascultă cu atenţie. Că ce este mai
plăcut şi mai dulce, decât Numele lui Dumnezeu. Cel ce ne dă bunătăţile Cereşti, prin
mijlocirea Prea Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu >>.

Apoi a întrebat Sfântul Grigorie pe Sfântul Maxim, zicând: „Te rog pe tine, Părinte,
spune-mi mie: când se răpeşte mintea întru vedere, ce vede cu ochii cei de gând? Şi de
poate atunci mintea împreună cu inima să grăiască  Rugăciunea?”. Şi Dumnezeescul
Maxim a răspuns: „Ba nu poate. Căci, dacă vine Darul Duhului Sfânt în om prin Rugăciune,
atunci încetează Rugăciunea, fiindcă se stăpâneşte mintea cu totul de Darul Duhului
Sfânt, adică oricând vrea Dumnezeu să uimească pe om, ca să-i rate ceva lucruri mai
înalte. Şi nu mai poate atuncea să mai lucreze cu puterea ei, ci rămâne nelucrătoare şi se
supune numai Duhului Sfânt; şi unde voieşte Duhul Sfânt o duce. Ori în vreun aer
nematerialnic al Dumnezeieştii Lumini, ori în altă oarecare vedenie nepovestită. Sau, de
multe ori, în oarecare vorbire Dumnezeiască. În scurt, precum voeşte Duhul Sfânt, aşa
mângâie pe robii  Săi. Despre  aceasta poate cineva să vază arătat la Sfinţii Prooroci şi
Apostoli, care s-au învrednicit a vedea atâtea vedenii. În acest chip şi acum robii lui
Hristos se învrednicesc a vedea vedenii de mai multe feluri. Deşi când Darul Duhului
Sfânt ar veni în cineva şi vrea Dumnezeu, atunci îi arată lui acelea care nu le-a văzut
niciodată şi atunci mintea omului aceluia învaţă de la Duhul Sfânt Taine înalte şi ascunse,
pe care, după Dumnezeescul Apostol Pavel, nu poate  ochiul trupesc al omului să le vază,
nici cu mintea a le socoti. Când ceara este departe de foc, este tare, iar când o pui în foc,
se topeşte şi acolo în văpaie se arde, se aprinde şi se face toată lumină şi nu este chip ca
să nu se topească în foc. Aşa şi mintea omului, când este singură, neîmpreunată cu
Dumnezeu, înţelege şi ea acelea câte sunt ale puterii ei. Iar când se va apropia de focul
Dumnezeirii şi de Duhul Sfânt, atunci se stăpâneşte cu totul de Dumnezeiasca Lumină şi
se face toată lumină şi acolo în văpaia Duhului Sfânt se aprinde şi se topeşte de
Dumnezeieştile noime. Ci nu se poate cu nici un chip ca acolo, în focul Dumnezeirii să
gândească ce voieşte omul, ci numai ce îi dă Duhul Sfânt”.

Atunci a zis Dumnezeiescul Grigorie: „Prea Cuvioase Maxime, mai
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sunt şi altele care sunt ale rătăcirii şi ale înşelării?”. Sfântul Maxim a răspuns: „Altele
sunt ale înşelăciunii şi altele ale Darului. Căci duhul cel rău al înşelăciunii, când se
apropie de om, îi tulbură mintea şi îl sălbăticeşte, îi face inima aspră şi o întunecă, îi
pricinuieşte temere, frică amestecată cu mândrie. Şi totdeauna se făleşte cu isprăvile
lui. Şi îndrăzneţ şi fără frica lui Dumnezeu se află acela prin patimi. Iar semnele Darului
sunt acestea: când se apropie la om Darul Duhului Sfânt, îi adună mintea, îl face să fie
luător aminte de sine, îl face smerit cu sufletul şi cu trupul, îi aduce pomenirea morţii, a
păcatelor sale, a judecăţii şi a muncii celei veşnice. Şi face sufletul lui lesne umilincios
a plânge şi a se tângui, îi face şi ochii lui blânzi şi plini de lacrămi. Şi pe cât se apropie
de om, pe atâta îi îmblânzeşte sufletul lui şi îl mângâie, prin Mântuitoarele Patimi ale
Domnului nostru Iisus Hristos şi prin nemărginita iubirea Lui de oameni. Şi pricinuieşte
în mintea lui vedenii înalte şi adevărate. Şi atunci, de se va răpi mintea omului în acea
Dumnezeiască Lumină şi se va lumina cu Lumina cunoştinţei celei Dumnezeieşti, atunci
Inima omului se face alinată, prea blândă, şi izvorăşte rodurile Duhului Sfânt: bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, milostenia, dragostea, smerenia şi celelalte fapte
bune, care se fac în om cu lucrarea Darului Duhului Sfânt. Şi primeşte sufletul omului
aceluia mângâiere şi bucurie nepovestită”.

Ca încheiere, voesc să vă spun aşa: învăţătura de până acum a Prea Cuviosului Maxim
Capsocalivitul este destul de bună şi pe înţelesul tuturor. Pentru aceasta am şi prescris-o şi am
spus-o în faţa ascultătorilor. Ca să avem şi noi idee de lucrarea cea adevărată a Meditaţiei
minţii, sau Rugăciunea lui Iisus. Dar ca să se apuce cineva de lucrarea ei, chiar aşa după cum a
făcut Sfântul Maxim, în timpurile de acum, este aproape cu neputinţă. Rugăciunea minţii, aşa
după cum trebuie ea făcută, nu cere neapărat să avem un povăţuitor foarte iscusit în rugăciunea
minţii. Pe unul din aceşti doi trebuie să avem: pe Prea Cuviosul Maxim Capsocalivitul sau pe
Prea Cuviosul Grigorie Sinaitul. Dacă nu avem pe unul din aceşti doi apoi, cu Mila lui Dumnezeu
şi cu ajutorul Maicii Domnului, smerind-ne, că altfel nu putem să ne Rugăm cum se cade. Să
zicem şi noi Rugăciunea aşa simplu, însă cu grijă şi fără răspândire şi cu toată atenţia, împreună
lucrând şi celelalte fapte bune. Deci, lucrând ascultarea, mergând pe drum, să zicem mereu:
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, şi al Fecioarei, miluieşte-mă pe mine păcătosul”.
Dumnezeului nostru Slavă. (Citită-n în Dumineca 27 Februarie 1955 – Mân. Frăsinei).

28) Prin PUBLIC înţeleg tradiţia predată deschis şi general valabilă pentru toţi membrii botezaţi
ai Bisericii. Pe de altă parte, această predanie nu era pusă şi la dispoziţia celor ce se aflau în afara
Bisericii (v. discuţia Sfântului Vasile despre înţelegerea tradiţiei, în cap. 7). Gnosticii susţineau cu
emfază că ei ar poseda o tradiţie care nu constituia cunoaştere publică, pentru toţi cei din Biserică, ea
nefiind accesibilă decât unei mici elite spirituale.

29) „Ignatie nu este dochetist. Hristos a venit în trup şi noi trebuie să alergăm spre evanghelie ca
spre Trupul lui Hristos». Dar această Întrupare istorică [=în istorie] este prezentă în Biserică în chip real şi
în orice moment al timpului şi în prezent, astfel încât „a alerga la preoţime» este efectiv a alerga la apostoli.

εκκλησια sau adunarea euharistică reprezintă o realitate care a pătruns în timp şi în istorie şi
este semnificativă tocmai pentru că există ca atare.

Episcopul, în unire cu diaconatul şi preoţimea, stabileşte deci contactul cu realitate fundamentată
istoric. Hristos s-a întrupat în carne şi în acest fel va fi reprezentat [şi] în Biserică, Biserica fiind
extinderea, prelungirea şi lărgirea Întrupării, a caracterului dublu de Trup şi Duh a Celui ce este în
acelaşi timp „Fiul lui David» şi „Fiul lui Dumnezeu» [A. Brent, Pseudonymity and Charisma, 1997).

= continuare de la pag. 36 =
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 Pagini de Pateric.

 Orizonturi spirituale

PATERICUL VALAAMULUI

Fratele Mihail „Cel Tăcut”
din Mânăstirea Valaam

† 1939; amintit în calendar la 6 septembrie

„Tăcerea este taina veacului viitor,
Întrucât vorbele sunt mai curând
Unelte lumii de aici”

Sf. Isaac Sirul

E piscopul Marcu de Ladoga, cu reşedinţa la San Francisco, ne-a povestit
odată despre un oarecare “rob al lui Dumnezeu”, cum îi spunea  preasfinţia Sa,

descriindu-ne o poză decupată dintr-o revistă finlandeză din anii ’40. Era fotografia unui
bucătar înconjurat de oale şi cratiţe într-o bucătărie de mănăstire, mănăstirea Valaam, unde
se pregătea masa nu numai pentru călugări, ci şi pentru muncitorii mănăstirii, unii agricultori
şi emigranţi în căutare de lucru.

În 1930, episcopul Marcu era ucenic începător la Valaam. Îl ştia bine pe bucătarul
acela mai neobişnuit. Tot felul de zvonuri şi poveşti circulau despre el, dar nimeni nu ştia
ceva sigur, deoarece acela îşi luase asupra sa nevoinţa tăcerii şi nu vorbea niciodată nimic;
nu articula niciodată nici măcar o singură vorbă.

Episcopul Marcu intrase de tânăr la Valaam, mănăstire situată adânc în nordul
Rusiei şi care dăduse mari nevoitori şi sfinţi într-o mie de ani. După câţiva ani de viaţă în
mănăstire, tânărul Leonid (numele de mirean al viitorului episcop) s-a îmbolnăvit grav.
Doctorii au considerat boala fatală. Efectiv se stingea cu repeziciune.

Era Săptămâna Mare, se apropia Învierea. Toţi erau ocupaţi cu pregătirile de
sărbătoare, timpul fiind ocupat şi de lungile servicii religioase. Şi tocmai atunci, în mijlocul
a toate acestea, tânărul, foarte iubit de toţi, se prăpădea de boala aceasta neaşteptată care
rodea un viitor bun călugăr şi un frate atât de folositor comunităţii. Chiar şi stareţul ar fi
preferat să moară în locul lui Leonid.

Săptămâna Mare se apropia de sfârşit. Sâmbăta Mare cădea în acel an de ziua
Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu. Nu mai ştiau ce să facă, nu mai era nici o speranţă
de salvare. Cineva s-a gândit că ar fi bine să fie călugărit Leonid aşa, pe patul de



     Porunca Iubirii  2001 -  vol. 622

moarte, să meargă la Domnul de Paşti ca monah. Leonid, ştiind că e pe moarte, a fost cu
totul de acord, apoi şi-a pierdut conştiinţa, de faţă cu stareţul Hariton.

Fără întârzire, Bătrânul Efraim a ales rasa de călugăr şi toate cele necesare pentru
călugărire. Era ziua de Sfântul Marcu şi Marcu i-au pus numele de călugăr. Şi spre uimirea
tuturor, proaspătul călugăr a deschis ochii, s-a sculat de pe patul morţii deplin sănătos şi
chiar a luat parte la slujba de Paşti. A fost şi propria sa înviere…

Era acum în convalescenţă şi, ciudat lucru, deseori se gândea la fratele bucătar,
Mihail, şi se minuna de el. Pe vremea când era ucenic, Marcu avusese de multe ori ascultare
la bucătărie. Bucătăria era departe de clădirile principale ale mănăstirii; acolo lucrau oameni
nevoiaşi şi acolo luau masa muncitorii mănăstirii. Îl cunoştea deci pe acel Mihail şi ştia că
se legase să nu vorbească încă înainte de a veni la Valaam. Era totdeauna tăcut, nu privea
pe nimeni în faţă, mereu cu ochii plecaţi, şi adesea îi curgeau lacrimile pe obraji în timp ce
trebăluia prin aburi lângă focul cuptorului vechi. Noul monah Marcu se gândea tot mai
mult la fratele Mihail…Într-o zi, având o ascultare oarecare, călugărul Marcu a ajuns în
preajma bucătăriei şi a intrat acolo. Era între mese şi ar fi trebuit să fie pustiu. De altfel,
nici el nu fusese niciodată în bucătărie într-un asemenea moment al zilei – ce linişte
neobişnuită peste tot!… A deschis uşurel uşa…

I-a fost dat să vadă ceva într-adevăr mişcător. Acolo, în mijlocul bucătăriei plină
de funingine, stătea Mihail, cu braţele înălţate. Plângea în hohote. Lacrimile îi curgeau
şiroaie pe faţă, obrajii erau uzi. Fireşte, nu simţise că cineva îl privea din uşă. Într-o limbă
străină striga tare spre Dumnezeu pentru mulţumire şi pentru iertare de păcate. Marcu s-a
dat repede înapoi şi a închis uşa. Care să fi fost cauza acestei rugăciuni din adâncul inimii
tânguitoare?

Tot mai interesat de fratele Mihail, Marcu a început să întrebe pe cei ce lucraseră
cu fratele despre viaţa lui.

Mihail apăruse în mănăstire ca de nicăieri. Nimeni nu-i cunoştea trecutul. Doar
stareţului îi spusese şi acesta i-a dat binecuvântarea să vieţuiască aici ca frate începător.
Dar Mihail nu râvnea nici atât măcar; a dorit să aibă cele mai grele ascultări, a cerut
binecuvântare să ia asupra sa făgăduinţa tăcerii desăvârşite şi o muncă în care nu era nevoie
să rostească nici măcar un singur cuvânt. Stareţul i-a dat încuviinţarea şi Mihail şi-a pecetluit
buzele, tăind de la sine întreaga lume din afară. Nu ştia nimic altceva decât bucătăria. Nici
la biserică nu mergea când se duceau toţi. Dorea să fie singur. Iar ascultarea lui era tocmai
în mijlocul celui mai zgomotos loc din mănăstire! Dar când toţi plecau de-acolo, el îşi
deschidea inima întru lacrimi şi tânguire. Nu mânca niciodată împreună cu fraţii sau
muncitorii. Nimeni nu ştia unde dormea; şi nimănui nu-i păsa! Nimeni nu ştia de ce avea
nevoie sau ce îi lipsea; şi nimeni nu avea grijă de el. Aşa se face că Marcu a luat ceva de
îmbrăcăminte şi nişte pantofi şi i-a dat fratelui Mihail, care i-a mulţumit prin semne.

Priveliştea aceasta a omului adâncit în gânduri, stând între ceaune şi tigăi, dar
parcă nefiind acolo, a trezit împotrivire la mulţi dintre muncitori şi chiar între ajutoarele de
la bucătărie. O spuneau cu toţii foarte apăsat: “De ce nu răspunde când i se vorbeşte?” “De
ce nu refuză niciodată să facă ceva şi de ce nu poate spune ce e nevoie într-o împrejurare
sau alta?” “Ce e această misterioasă ascundere îndărătul muţeniei?”

Dar noul călugăr Marcu ştia acum: omul acela lucra fără încetare
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Rugăciunea lui Iisus, inima lui se afla mereu în lucrare unită cu mintea. Trupeşte se afla
acolo, în bucătărie, făcând tot ceea ce se aştepta de la el – şi o făcea bine, şi la timp. Dar în
inima inimii  lui el nu mai era acolo şi cu ei – pentru totdeauna!

“De unde va fi oare?” se întreba Marcu. “Era un om care ispăşeşte  ceva, un mare
păcătos care îşi săvârşea canonul în munca grea de la bucătărie în zgomot şi adesea sub
loviturile oamenilor mânioşi. Lovituri de pumn, de-a binelea!” Nu părea să se supere pe ei.
Dimpotrivă, i se zărea de multe ori un zâmbet de recunoştinţă faţă de cei ce-l jigneau şi-l
băteau, ceea ce îi înfuria şi mai rău. Stătea mai mult cu capul şi trupul plecat, mâinile îi
lucrau într-una, mişcările obrazului lipsite de orice convulsie; nu era niciodată nici grăbit,
nici moale. Se afla mental prezent acolo, pentru că era atent la ceea ce făcea, dar prezenţa
lui lăuntrică se împlinea altundeva.

Într-o zi, tânărul monah povestea în bucătărie unor oameni cum “înviase” el de
Sâmbăta Mare, de ziua Sfântului Apostol Marcu, când a şi fost călugărit. În acel moment,
Marcu a observat că fratele Mihail s-a oprit din munca pe care tocmai o făcea şi asculta cu
multă atenţie: se oprise neclintit cu o oală mare cu grăsime în mâini, aplecat înainte, pe
jumătate întors spre perete. Marcu a înregistrat clar situaţia dar şi-a continuat convorbirea.
Dar după ce au plecat toţi de-acolo, s-a întors cu faţa spre fratele Mihail. Nu a scos nici un
cuvânt, se întreba doar în gând: “De ce a fost chiar atât de interesat să asculte ceva despre
minunata mea însănătoşire de Paşti?”

A urmat o lungă tăcere. După care, fratele Mihail s-a întors şi el spre Marcu, dar
tot fără să-şi ridice capul plecat şi a oftat uşor. Dându-şi seama că în încăpere nu se mai afla
nimeni, a privit drept în faţă: ochi tăcuţi, puternic expresivi, de o culoare deschisă, albaştri
sau cenuşii. Făcând un pas înainte, s-a luminat deodată cu un surâs atât de tainic, străpungând
printre lacrimi şi buzele întredeschise, încât nu mai era nevoie de vorbe. Tânărul călugăr a
înţeles dintr-odată că prin rugăciunile fratelui Mihail fusese vindecat atât de miraculos.
Privirea aceea strălucitoare, de neuitat, covârşea tăcerea lui şi descoperea până la evidenţă
taina sa în faţa călugărului descumpănit. Marcu privea la dreptul acela, probabil chiar un
sfânt care cunoştea în sufletul său ce se petrecea în mănăstire cu cei aflaţi în suferinţă, care
cereau ajutorul lui Dumnezeu, care plângeau şi aveau nevoie de Hristos, Mântuitorul nostru.
Acolo, ascuns în bucătărie, era cineva aproape de ei în duh, care îi cunoştea – acest sfânt
sărac cu duhul, simplu, care străpungeau timpul şi spaţiul – care ştia cum să se roage pentru
ei, care cunoştea înţelesul iubirii…

Profund impresionat, aşa cum va povesti el însuşi mai târziu, Marcu stătea în
mijlocul bucătăriei şi simţea că se “topeşte”: îi tremurau genunchii, corpul i se părea
nepământesc de uşor şi în inima inimii lui – nu în urechi, în inimă! – l-a auzit pe fratele
Mihail spunându-i: “Dragul meu, eu am fost - pentru că te iubesc”.

Şi asta a fost tot! Ochii albaştri au coborât încet, capul a revenit în poziţia obişnuită,
pe jumătate aplecat înainte, iar mâinile şi-au reluat frecatul tuciului negru şi unsuros – din
nou se dusese în lumea lui de tăcere şi linişte de parcă nici nu ar mai fi fost acolo, în
bucătărie.

Nu fusese nevoie de cuvinte. Ele erau de prisos. Era curat şi cristalin ca un [sunet de]
clopot – taina aceea, care se întredeschisese puţin, reverbera o undă de tăcere melodioasă
plină de căldură cerească; era ca şi cum sufletul lui zărise Raiul prin crăpătura unei
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uşi deschise o clipă; şi apoi totul a dispărut, de-a binelea – poate că până la a Doua Venire.
Încet-încet, zbaterea inimii a început să i se liniştească. S-a recules şi era pe

punctul de a ieşi când s-a întors să mai contemple odată scena acum bine cunoscută: un
om încovoiat frecând monoton o oală neagră. Muzica tainei se risipise. Un zid gros se
înălţase acum între cei doi oameni: tânărul şi energicul călugăr, viitorul episcop, şi acest
umil muncitor în bucătărie. Stăteau împreună în bucătărie – şi totuşi la mii de kilometri
depărtare.

Tânărul s-a răsucit spre uşă şi a plecat. Nici un sunet nu s-a auzit, nici un rămas
bun, nimic ce ar fi tras o linie de unire între ei – totul dispăruse. Doar inima îi mai bătea cu
putere şi i s-a calmat deplin doar pe drumul spre mănăstire. NU L-AM MAI REVĂZUT
PE FRATELE MIHAIL NICIODATĂ…

Peste puţin timp a izbucnit războiul. Marcu a fost recrutat în armată şi a plecat din
Valaam. Abia după câţiva ani, când era deja ieromonah, a mai putut face o scurtă vizită la
Valaam, într-o permisie. A întrebat şi de fratele Mihail – nimeni nu i-a putut spune ceva
despre viaţa lui: doar că murise tot atât de neştiut precum şi trăise.

Chiar şi iubitul lor stareţ, Hariton, nu a mai amintit niciodată de el. Alţi mulţi ani
mai târziu, părintele Marcu a descoperit într-o revistă finlandeză fotografia pe care a decupat-
o de acolo şi a dăruit-o frăţietăţii noastre, însoţită de această istorisire.

Episcopul Marcu mai spunea că atunci când a privit chipul fratelui Mihail, acesta
iradia o nobleţe asemănătoare cu cea a ţarului martir Nicolae al II-lea.

(The Orthodox Word  nr. 210 / 2000)

Orizonturi  spirituale

Lumina Cereascã din Rarãu
Dialog cu  Arhim. Ioan Larion Neagoe

Stareţ al Mânăstirii Sihăstria Rarău

- Am auzit nişte lucruri deosebite despre această mănăstire. Aţi putea să ne spuneţi
ceva despre lumina aceea deosebită, din 1997?
- Acum cinci ani, eram după privegherea de la Buna Vestire, am ieşit afară la miezul
nopţii, şi era o bandă de lumină pe cer, o lumină neobişnuită, nu ca lumina care-şi
răspândeşte razele, cum e aceea de la soare, de la bec, de la lumânare, ci părea, de-
aici de jos, ca o linie cam de 25 de cm lăţime (ca o scândură), lungă de nu ştiu câţi km,
luminos complet.
- Ce culoare?
- Alb. Alb strălucitor, şi nişte lumini grozav de strălucitoare care treceau aşa, prin lu-
mina aceea. Se mişcau foarte rapid, fulgerător. Era şi-un inginer din Iaşi aici, care
spunea că n-a mai văzut aşa ceva, zicea că trebuie să fie ceva în cinstea Maicii
Domnului.
- Luminiţele se mişcau numai în banda aceea de lumină? În afara ei nu?
- Mai depăşeau. Şi veneau mereu alte lumini. Şi de-a lungul luminii veneau. Şi
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tot de-acelea.
- Tot albe?
- Tot albe. Vedeţi, noi ştim că îngerii sunt îmbrăcaţi în lumină. Mă gândesc c-or fi fost
nişte îngeri. Şi, interesant, în jurul orelor 3-4 noaptea, mă gândeam că-i ceva trecător,
că dispare. Dar nu. Până dimineaţa. Şi 3 nopţi în şir.
- Şi ziua nu se vedea.
- Nimic. Dar 3 nopţi în şir s-a văzut.
- Poarta Cerului. Dar  a văzut cineva cum apare lumina? Apărea dintr-odată, sau ….
- Nimeni nu l-a văzut cum apare. Când se-nsera l-au văzut dintr-odată.
- Şi lumina numai în poiană?
- Da, din capul poienii şi până dincolo. Deci avea început şi sfârşit.
- Deci n-aţi văzut că se mişca, că ar fi venit de undeva?
- Nu, era o lumină fixă, exact în acelaşi loc. Dacă stau să socotesc, mă gândesc că a
fost permanent, adică şi ziua, dar nu se vedea ziua din cauza luminii soarelui (n.red.:
cum nu se vede nici luna în timpul zilei, deşi ea este pe cer o parte a zilei).
- Pe drum, dacă mergeaţi în sus, se vedea?
- Păi se vedea, dar tot deasupra mânăstirii.
- Şi dădea impresia că-i foarte sus?
- Cred că avea vreo câţiva kilometri, vreo 2-3. Nu cred c-avea mai mult. Sau poate şi
mai puţin.
- Şi după ce-am socotit noi, am zis: ia uite, cum am făcut rugăciunile acelea către
Maica Domnului şi privegherea a fost ceva cu totul deosebit, ne-am gândit că Maica
Domnului că este aicea cu acoperământul ei care ocroteşte, acoperă mânăstirea.
- Puteţi spune că a fost „acoperământul” Maicii Domnului?
- Mă gândesc. Şi într-adevăr, în acest răstimp, după 2 ani şi 3 luni, vedeţi biserica, cât e
de mare, casa cealaltă (care-a ars) şi grajdul, în 2 ani şi 3 luni le-am făcut fără sprijin, fără
ctitori, fără nimic, nu era nimeni, nici salariat, nici pensionar. Făceam slujba de la miezul
nopţii în oraş, într-o casă bătrânească, pustie, venea tot oraşul la slujba de priveghere, şi
cu banii, exact câţi câştigam în vale, atâţia trebuia să plătesc aici, sâmbăta seara. Plăteam
exact atâtea sute de mii de lei, cât luam dincoace. Şi asta-i tot o minune.

Când s-a pictat biserica, s-a pictat în 4 luni de un singur pictor, care spunea că-i
merge mâna singură pe perete, ca nicăieri. Şi-a zis preotul din Focşani (la care pictase
el o biserică, şi la care mai avea ceva de terminat şi n-a avut preotul bani): “Haide,
coboară jos şi termină biserica, acuma am bani”. Zice pictorul: “Nu pot, până nu termin
aicea.” “Cum să termini aicea, când abia ai început? Hai să termini acolo, unde ai
pictat până acuma. Călugării îţi dau 50.000 lei / m2. Eu îţi dau 200.000!”. “Nu plec.
Numai când termin aicea.” “Dar de ce?” “Pictez de 30 de ani. Aicea, mâna merge
singură.” Şi-ntradevăr, pe o suprafaţă de 3m lungime şi înălţime iară vreo 3 m, (trei
sfinţi mari, în picioare) îi făcea în aceeaşi zi, în aceeaşi zi tencuia, în aceeaşi zi finisa,
îşi prepara tot materialul şi făcea pictura complet, fără greş. Niciodată n-a dat de două
ori cu pensula în acelaşi loc. Parcă avea semne pe perete, de dădea aşa. Şi
dumneavoastră aţi văzut pictura. În pliant, explicaţiile le-a făcut o ingineră din Bucureşti.
Ea a făcut pliantele ca o surpriză, fără ca să ne-ntrebe; a venit, a văzut, a filmat şi-a
plecat. A fotografiat şi-a scris ce-a crezut ea de cuviinţă. Deci, în 4 luni s-a terminat
biserica mare, 23 m lungime, 7 înălţime, şi în absidă 13 m, cu turnul acela-nalt
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din interior, de 8 m.
Iar biserica mai mică, 14 m, a pictat-o în 5 săptămâni. Singur. Iar sala de mese,

are 6 pe 4, e pictată în 5 zile. Spuneţi dumneavoastră dacă nu e o mână cerească
aicea. Depăşeşte gândirea omenească. A fost de la o biserică din oraş şi-a pictat-o în
2-3 ani, 2 pictori. Şi la catedrală iarăşi, în 2-3 ani, tot aşa, 2 sau 3 pictori. Acolo cereau
20-30 de dolari, mâncare şi băutură bună, iar la noi aicea s-au mulţumit cu o cameră
ceva mai modestă, mâncare, mâncau ce mâncam şi noi, mâncare de post, şi-a postit.
 - Aici a fost o mână cerească şi o lumină cerească, încă de la început.
- Da. Avem o icoană făcătoare de minuni în altar, care anul trecut a strălucit de lumină
cerească în timpul Sfintei Liturghii. Icoana aceea din altar a fost aicea, în locul acesta
când s-a făcut mânăstirea.
- Icoana Maicii Domnului.
- E pictată de o schimnică care o săptămână n-a mâncat nimic şi s-a rugat la Maica
Domnului. Şi-a ieşit icoana aceea luminoasă, n-aţi văzut-o, e-n altar, e bine să deschideţi
uşa s-o vedeţi. Uneori îşi schimbă şi chipul, uneori zâmbeşte, uneori e tristă, odată
lăcrimează, odată-i veselă. A venit un călugăr de la mănăstirea Petru Vodă şi-a stat o
zi şi-o noapte. Era de 20 de ani paracliser. Şi-n timpul liturghiei se uita lung-lung la
icoana aceea a Maicii Domnului. S-a dus să pună tămâie-n cădelniţă şi m-am gândit în
clipa aceea, în secunda aceea, “am să-i spun că icoana-i făcătoare de minuni”. Şi
dintr-odată au strălucit două raze de lumină, în partea de sus a icoanei şi în partea de
jos. Icoana-i pe pânză, nici nu este măcar pusă în sticlă (n.red.: nu se poate deci
spune că a fost o reflexie de lumină). A văzut toată biserica. În ziua mare. Pe la 10
dimineaţa. Asta a fost o confirmare că într-adevăr icoanele-s făcătoare de minuni.

Icoana din faţă, cea îmbrăcată în argint, a plâns. Au venit nişte oameni din Bacău:
“Veniţi să vedeţi că icoana plânge!”. Am zis că acesta-i un semn; şi după câteva zile,
au plecat 5 fraţi din mânăstire, nu erau aşa religioşi. Aici Dumnezeu mai curăţă locul.
Aşa vrea Dumnezeu să aleagă obştea. Să ducă pe cine vrea, să aducă pe cine vrea.
Nu poate oricine să stea aicea, căci aici, sigur, suntem cu picioarele pe pământ, dar
noi călcăm pe sfinţi. Aici a fost un cimitir. Spun oamenii bătrâni din oraş, că erau foarte
multe cruci prin poiană. Şi demonizaţii care vorbesc şi unii oameni, spun că aici e
cimitir de sfinţi. Un pustnic, nu ştim exact unde stă, a trimis pe un alt pustnic din
Muntele Giumalău, un pustnic despre care se zice că nu-l vede nimeni şi care nu
mănâncă mâncare pământească. Anul trecut, în ziua a doua de Crăciun, noi făceam
focul în sobele de teracotă din paraclis (biserica cea mare e neîncălzită). Şi-a venit un
inginer din Ploieşti, cu soţia lui, profesoară, şi cu o fată, studentă. Pe la ora 9 seara se
rugau la icoana din faţa catapetesmei, în semiîntuneric, la lumina candelelor. Şi de-
odată a intrat un bătrânel alb complet, cu o cruce mare în mâna stângă, şi le-a spus că
bine fac că se roagă la icoana aceasta, şi le-a mai spus că sunt sfinţi mucenici aici în
pământ pe care nu-i ştie nimeni (ştim că şi pe timpul austriecilor, şi al tătarilor, că aici
au fost lupte, şi-au fost persecuţii). După aceea a plecat, s-a făcut nevăzut. Ştim sigur
că locul e sfinţit, este un loc ales de Maica Domnului pentru mănăstire. Însuşi domnitorul
Petru Rareş a staţionat aici cu domniţa Ruxandra şi cu domnul Moldovei. Când a fost
războiul cu turcii, care erau vreo 30000, călare pe cai, ei s–au retras în vârful munţilor.
Pietrele Doamnei, de-acolo le vine denumirea, de la domniţa Ruxandra, unde au
îngropat comorile ca să nu cadă în mâinile turcilor, dar turcii erau foarte
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dibaci în a depista urmele şi-au descoperit, au săpat şi-au dat de comoară. S-au repezit
toate căpeteniile. Şi s-a desprins o stâncă şi i-a-ngropat. Turcii s-au speriat, căci au
rămas fără conducători şi s-au retras, i-a cuprins aşa o debandadă, au fugit în galop.
Şi când a venit domnitorul Petru Rareş, a aflat ce s-a-ntâmplat şi, drept recunoştinţă
faţă de Dumnezeu, c–a ocrotit şi ţara, şi domniţa, au scăpat şi comorile, a făcut aici
(unde-i biserica mare) o biserică mică (era pe la 1541).

Mânăstire a durat până la 1775, când au venit austro-ungarii cu gând de catolicizare,
cum voia papa să facă. Şi atunci icoanele au dispărut de 3 ori din ramă. Ieroschimonahului
Sisoe, a adunat un grup monahal pentru a sluji împreună, şi în timpul Acatistului Maicii
Domnului a întrebat de ce dispar icoanele. Făcea rugăciuni şi icoanele veneau înapoi.
Dar a-ntrebat “Oare de ce pleacă icoanele?”. Şi-a auzit glas din icoană: “Ascunde icoana,
pleacă de-aici, austriecii o să-i dea foc!” Şi-a doua zi s-au adus care, le-au încărcat, au
încărcat toată mânăstirea, a rămas doar construcţia propriu-zisă (şi într-adevăr, austriecii
i-au dat foc). Dar când să plece, unde să plece? Pădurea era seculară, nu era drum, căci
pe-atunci pădurea nu era străbătută de oameni. Şi-a-ntrebat: “Unde să merg? Şi-a auzit
iar glas: “Vino după mine!” A ridicat icoana sus şi-a luat-o pe cărare, chiar pe-aicea pe
lângă mânăstire este cărarea care merge pe-acolo. Şi spun oamenii că s-au tras copacii
de-a dreapta şi de-a stânga şi şi-au trecut muntele şi-a dat de frontiera austro-ungară.
Este poiana cealaltă dincolo de munte, o poiană ca asta, dar mai largă, mai mare. Şi-
acolo, s-a aşezat icoana într-un copac. A desfăcut călugărul Sfântul Antimis şi a făcut
Sfânta Liturghie de mulţumire lui Dumnezeu pentru că a ajuns cu bine la locul unde era
icoana şi-a mulţumit şi Maicii Domnului pentru că i-a scos de-aici, pentru că puteau să
ardă cu toţii. Oamenii care stăteau în corturi, lucrând la pădure, la lemne, la piatră, la var,
văzând ce s-a-ntâmplat, au dat fuga la boierul Balş, ca să-i spună ce s-a întâmplat pe
moşia lui. Şi-a venit boierul Balş a doua zi şi-a dat 600 ha de pământ mânăstirii, cuprinzând
şi satul Chirilu. Moara şi fierăstrăul de apă care cred că şi acum sunt în sat, erau ale
mănăstirii. Şi-a făcut mânăstirea mai mare, pe cheltuiala lui. Şi-apoi, cu secularizarea, s-
a redus la 200 de ha, când au venit ruşii a rămas numai cu 30 ha, în ’59, prin decretele
de-atuncea, a rămas cu 3 ha, şi prin retrocedările de-acuma, pe bază de acte, s-au
recuperat vreo 20-30 ha.

Aici a fost o cruce tăiată în stâncă, din piatră masivă, care-a supravieţuit până-n
1945, când Gh. Coacăză (şofer, un comunist din ilegalitate, ateu şi demonizat, contra
lui Dumnezeu, că nu putea să suporte nici semnul Sfintei Cruci, nici să vadă perete de
biserică - când trecea pe lângă biserică scuipa cu dispreţ) şi un fiu al lui au spart
crucea ca să dobândească un servici pe la securitate. Îl pusese partidul şi şofer la
partid, dar pentru că ei s-au îmbătat de mai multe ori l-au dat afară. Şi după 2-3 săptămâni
de foame, s-a dus la securitate şi-a spus “Tovarăşe, suntem acum la putere şi io mor
de foame, daţi-mi ceva de lucru” Şi i-au spus să spargă crucea. Bucuria lor! Au spart-
o. După câteva săptămâni, şeful securităţii, care era evreu, îi spune: “Tovarăşe Coacăză,
hai să trecem pe la schit”. Acolo, un călugăr orb, Nicodim, pe acasă-i spuneau Nichita,
avea vreo 80 şi ceva de ani, şi venea de la pârâu, care era-n faţa mânăstirii, cu un
ceaun cu apă şi cu un băţ în mână. Mergea la chilie când l-a văzut  Coacăză, care s-
a repezit la el, l-a prins de barbă (că era foarte agresiv) şi i-a spus: ”Măi părinte, vă
spânzurăm pe toţi. Spune-mi exact, ce-nseamnă comunismul?” „Luptă contra lui
Dumnezeu! Dar ce v-am făcut? Nu vă e teamă de Dumnezeu?” El nu ştia cu
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cine vorbeşte. “Ce Dumnezeu? Aratămi-L şi-acuma ţi-L omor! Aratămi-L pe Dumnezeu,
că nu este Dumnezeu!” Şi călugărul zise: “N-ajungi tu acasă şi-ai să te-ntâlneşti cu
Dumnezeu!” Şi ia-u dat şi două lacrimi, ca unui om care n-a mai fost niciodată scuturat
şi ameninţat, la vârsta lui şi orb. Şeful securităţii i-a spus lui Coacăză: “Tovarăşe, hai să
mergem că nu-i prea bine ce-ai făcut, n-avem timp, e târziu”, altfel nu-l putea lua. Şi
când au ajuns afară de mânăstire, într-un loc unde era un cimitir, când au ajuns la
jumătatea poienii, s-a răsturnat maşina şi-a luat foc. L-a prins pe el de-un picior şi-a ars
până-n vârful capului, dar pe lungime, nu pe lăţime. Era jumate fum, jumate scrum!.
După juma’ de oră a murit. Nimeni n-a putut să-l salveze, cine se apropia, focu-l
îndepărta. L-a dus la Câmpulung la morgă. Acolo s-au adunat vreo 2-300 de oameni
care au auzit imediat ce s-a întâmplat. Oamenii erau foarte spirituali, foarte ajutători, şi
când l-au văzut, s-au mirat cum a ars şi ziceau: „Uite, ăsta e cel care scuipa, care nu
credea în Dumnezeu, care nu-şi făcea cruce, şi uite Dumnezeu cum  l-a pedepsit”. L-
au îngropat cu muzică, cum se-ngropau comuniştii la început. Şi-aşa s-a sfârşit Coacăză.
De-atunci s-au mai făcut nişte cruci în locul lor. Câţiva din verii lui primari, care erau tot
necredincioşi, au dat să spargă crucea şi-au paralizat şi-au murit.

A fost aici şi o capelă făcută de nişte credincioşi din Câmpulung. O credincioasă,
Rozalia, care era foarte avântată pe calea credinţei şi cu foarte multă râvnă, când a
auzit că primarul a dat ordin unui pocăit, un miner de pe Valea Bistriţei, să-i dea foc
capelei (şi-a ars capela), atunci a murit de supărare. Dumnezeu a vrut să se facă
mânăstire. După Revoluţie, s-a hotărât să se facă o cruce în cinstea eroilor. Era tot
aprobat, dar s-a arătat Maica Domnului în vis, la un preot sau un oarecare Nicolae,
director de şcoală primară, cu servici la Botoşani, ca să facă aici biserică, cum a fost
înainte vreme. A luat iniţiativa şi a spus oamenilor că să facă biserica. În sfârşit,
mânăstirea s-a construit în 2 ani şi 3 luni, foarte rapid, şi biserică mare, fără nici un fel
de sprijin, fără sponsori, fără nimic. Numai un director de la fabrica de mobilă ne-a
donat catapeteasma, ca sculptură.

- Am văzut o cruce când veneam încoace. Avea un citat din Corneliu Zelea Codreanu.
- Unde? Sus pe munte?
- Da. Pe marginea drumului.
- Este o cruce acolo făcută de nişte tineri legionari în cinstea lui Corneliu Zelea Codreanu,
care a stat acolo 2-3 luni în refugiu, şi locul unde-a băut el apă acolo. Este o apă bună.
- Chiar a fost Codreanu acolo?
- Da, a stat vreo 3 luni. E scris acolo “Izvorul lui Codreanu”.
- A stat şi aici?
- Nu, acolo! Nu exista mânăstirea aici. Aici era numai crucea. Era o poiană.

- Câţi vieţuitori  sunteţi aici?
- Vreo 15. Mai pleacă 2, mai vin 3, nu toţi se stabilesc. Mulţi chemaţi, puţini aleşi.
Dumnezeu cheamă pe toţi, dar alege numai pe cei care vor să fie  aleşi.
- Fug de muncă, sau de rugăciune?
- Dumnezeu ştie. În urma unor ispite nu mai e statornic, nu mai poate să stea. Ţin
minte când eram frate prima dată am fost la mănăstirea Rarău, unde era
ieroschimonahul Daniil Tudor, era foarte multă rugăciune acolo, era post şi era
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liniştea aceea grozavă, şi toată activitatea vieţi monahiceşti era îndreptată pentru
rugăciune. Şi când munceai, şi când te culcai, şi când te sculai, şi când mâncai, şi în
biserică, în permanenţă trebuia să ai rugăciune. Şi erau foarte multe ispite. Îţi venea
câte-un urât de-ţi venea să urci în copaci şi să fugi; nu ştiai ce-i cu tine. Şi-acolo, în 3
ani de zile, 50 şi ceva de călugări au venit şi-au plecat. Pentru ispita asta. Jumătate di
călugări, până la miezul nopţii, erau cercetaţi de satana, şi cealaltă jumătate după
miezul nopţii. Asta era lege. Şi când ne-ntâlneam, povesteam unii la alţii ce s-a întâmplat.
Ne-mbărbătam unii pe alţii. Venea şi de 10-12 ori, şi te strângea de mâini, şi de gât, şi
de picioare, de piept.
- Îl simţeau fizic.
- Fizic, da! De multe ori îl vedeai şi cu ochii, ca nişte fantome negre care dispăreau.
Odată-n biserică s-a auzit o bubuitură-n temelie, biserica s-a clătinat, şi stareţul a râs.
- Aţi ajuns să vă obişnuiţi cu prezenţa lui.
- Dar ne împărtăşeam şi ne spovedeam toţi. Toţi! Păi ce rost are să stai în mânăstire,
dacă n-ai legătură cu Iisus Hristos? Şi chiar în timpul săptămânii e bine. Cum spun şi
călugării de la Muntele Athos. Acolo se împărtăşesc de 4 ori pe săptămână, de 3 ori, o
dată pe săptămână obligatoriu.
- Şi cu spovedanie înainte.
- Se spovedesc, deşi ei trăiesc ca sfinţii. N-au ce spovedi. Toată ziua se roagă, activitate
fizică nu au, pentru că n-au unde să muncească pământul, peste tot e numai piatră.
Stau în chilie, se roagă, merg la biserică. Asta-i activitatea.
- Acatistului Rugului Aprins îl citiţi?
- Mai citim. E retipărit de părintele Cleopa de la Rarău. Are o editură. Este un om
deosebit. A fost ateu şi comunist, activist.
- Şi cum s-a schimbat aşa… radical?
- S-a schimbat! Nu v-a povestit viaţa lui? Eu nu sunt omul care să mă interesez de
viaţa cuiva. Mi-ajung păcatele mele. Nu este bine ca omul să fie curios, că te gândeşti
mai mult la altul, nu te mai gândeşti la tine niciodată, nici la păcatele tale.
- Dar toate întoarcerile astea sunt nişte minuni.
- Ale Maicii Domnului! El s-a întors ca Sfântul Apostol Pavel, care prigonea pe Iisus
Hristos. Râvna lui m-a impresionat foarte mult, şi moralul şi corectitudinea lui. Foarte
corect, ca orice bun credincios. Acela ce umblă cu minciuni şi cu făgăduinţe mincinoase,
acela nu mai este omul lui Dumnezeu. Satana-i mincinos, vorbeşte din ale lui. Omul
care nu minte niciodată spune numai adevărul, pe când politicienii promit marea cu
sarea Cine nu crede-n Dumnezeu, minte toată viaţa. Din asta trăieşte. Creştinul trebuie
să aibă pe Dumnezeu în faţă şi permanent să îl ai pe Dumnezeu ca pe un supraveghetor,
ca pe un coordonator al vieţii. Asta e foarte greu în societate, dar totuşi nu este imposibil.
- Cine nu-l are pe Dumnezeu pe primul loc, nu-l are pe nici unul.
- Dar nu-i aşa? Cum spunea Alexandru Macedon, că-i imposibil ca imposibilul să să
nu fie posibil. Nimic nu e imposibil. Mai ales pentru noi, creştinii, care-l avem pe
Dumnezeu, care mergem în numele Domnului. Fiecare trebuie să facă totul în numele
Domnului, căci dacă faci în numele Domnului nu poţi face voia satanei. Totuşi, omul
cade, e ispitit, are necazuri, neputinţe, căderi. Dar încontinuu să fie în legătură cu
Dumnezeu. Până când te statorniceşti. Ca aici, la mânăstire. Vii odată, pleci, vii a doua
oară. Până când ori te statorniceşti, ori pleci definitiv.
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Alte sfaturi
- Ţinând seama de Taina Căsătoriei, în cazul în care unul dintre cei doi soţi merge mai
mult la biserică, se poate ruga şi la modul concret, se poate să compenseze lipsa
celuilalt de la biserică?
- Dacă este consens, dacă merge cu acordul şi la îndemnul celuilalt: “du-te tu la biserică,
eu nu pot face asta sau asta…” (e bolnav sau are o neputinţă). Dar când cineva zice
“Nu te du la biserică”, şi tot te duci, nu-l iartă de nici o patimă, are pedeapsă.
- Dar dacă unul se roagă acasă, având mai puţină înclinaţie spre slujbe, merge rar, iar
celălalt, care are mai multă, să se roage în biserică, când se dă o binecuvântare:
„Trimite Doamne binecuvântarea şi peste celălalt”, care stă acasă.
- Asta este judecata lui Dumnezeu. Sigur că rugăciunea este valabilă, că Dumnezeu
împarte harul pe măsura judecăţii Lui. Dacă cineva nu merge la biserică pentru că nu
vrea, este ca un lepădat de Dumnezeu.
- Vedeţi, el are bunătate şi crede, dar are bariera asta, mai merge la biserică, dar rar.
- Trebuie forţat să meargă! Cum spune Sf. Apostol Pavel că să-l mântuieşti cu forţa.
Iar în ceea ce priveşte prezenţa la biserică, ne spune Sfântul Apostol Petru: acel om
este iertat, care nu poate merge pe picioarele lui.
- Dar nu se sminteşte dacă-l forţezi?
- Smintească-se! Doar îi doreşti binele! Dar părinţii care-l opresc pe copil ca să umble cu
cuţitul?  Se sminteşte copilul? El vrea să se joace cu ceva ce-i periculos. Îl opreşti, nu-i dai
voie. Mai bine supărarea de-acum, decât consecinţele dureroase şi durerea de mai târziu.
Trebuie făcute însă îndemnuri, bune, frumoase, cu sfaturi, cu ceva ce îl poate atrage
sufleteşte. Dacă omul se leagă sufleteşte de tine, te urmează, dacă faci barieră între tine şi
el, se depărtează. Dar oricum, trebuie omul să se roage, să meargă la biserică. Pot merge
cu rândul, să spună “duminica asta merg eu şi tu stai cu copiii sau cine ştie ce faci, iar data
următoare mergi tu şi stau eu acasă”. Dar bine ar fi să meargă toată familia. Când cineva
se împotriveşte, merge forţat, e foarte bine că merge, dar acela nu prea are mare folos.

Dar se pot face rugăciuni de întoarcere la credinţă. Dumnezeu ascultă rugăciunea
celui drept, aşa cum spune la Sfânta Scriptură. Dacă te rogi la Dumnezeu ca cineva să
se întoarcă, se întoarce, ca mama Sfântului Augustin, care s-a întors de la erezie.
Totul este cu putinţă omului care are credinţă, dragoste. Rugăciunea pentru alţii e şi-o
datorie. De ce se roagă, de exemplu, biserica pentru conducătorii ţării, chiar dacă unii
sunt atei? Ca să se-ntoarcă la credinţă. Şi rugăciunea are efect. Când a venit regele
întâia oară în ţară, a fost scos cu forţa. Acum este invitat de conducătorii ţării. Nu este
o întoarcere? Rugăciunea are efect. Cu cât se roagă mai mulţi oameni, cu atât
rugăciunea-i mai plină, pentru că „unde sunt doi sunt şi Eu”. Dar unde sunt 20-30, sau
2-300.000, sau 20 şi ceva de milioane? E cu totul altceva. Când vin multe cereri, te
pleci, chiar dacă nu vrei. Vox populi, vox dei. Noi, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, El
face voia noastră. Dumnezeu mai degrabă ascultă El de noi, decât noi de El!
- Dacă unuia din soţi îi place să citească mai mult din Psaltire, iar celuilalt din Proloage,
sau din Evanghelie sau Acatist, e nevoie să fie de-odată rugăciunea celor doi?
- Dacă se face împreună-i mai bine. Da dacă nu, şi separat, la timpul când poate
fiecare să se roage. În biserică toţi se roagă odată. Dar şi când se roagă separat
(unu-i în grajd, altul la stână, unu-n oraş, altul în casă) Domnul primeşte rugăciunea
fiecăruia.
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Istoria religiilor.
Ecumenism ºi globalizare

Structura  şi cultul  divin
 în Biserica  Primară (2)

Clark  Carlton

Extras din cartea lui Clark Carlton “The Way: What every protestant should
know about the Ortodox Church”  [Calea: Ce ar trebui să ştie fiecare protestant
despre Biserica Ortodoxă] - Regina Orthodox Press, Salisbury, MA.

“Paharul binecuvântării pe care noi îl
binecuvântăm nu este oare împărtăşirea cu
Sângele lui Hristos? Pâinea pe care noi o
frângem
nu este oare împărtăşirea cu Trupul lui Hristos?
De vreme ce este o singură pâine, noi, cei mulţi,
un singur trup suntem, fiindcă toţi dintr-o singură
pâine ne împărtăşim”(1.Cor. 10, 16-17)

Noul Israel
Creştinismul nu a ţâşnit dintr-un vacuum, din vid. Iisus Hristos nu a întemeiat

o nouă religie. Primii creştini au fost evrei şi de la bun început ei au privit Biserica
drept Noul Israel. Nimeni nu pune la îndoială faptul că Iudaismul este o religie
liturgică. Şi totuşi, mulţi protestanţi nu reuşesc sau uită să facă această legătură
liturgică între Vechiul şi Noul Israel.

În Noul Testament este evident că Apostolii au continuat să respecte practicile
liturgice evreieşti (14). Dar poate încă şi mai semnificativ este faptul că scrierile pe
care le-am cercetat, realizate de autori din rândul popoarelor păgâne mult timp
după ce creştinii fuseseră excluşi din sinagogă demonstrează şi ele că serviciul şi
cultul creştin se bazau pe tipare evreieşti.

În primul secol, evreii se rugau de şapte ori pe zi şi posteau lunea şi joia.
“Didahia” îi îndeamnă pe creştini să postească şi să vegheze, dar într-un mod care
să-i deosebească de evrei:
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“Să nu fie posturile voastre cu cele ale făţarnicilor (15), pentru că ei postesc
lunea şi joia, dar voi postiţi miercurea şi vinerea (16). Şi nici nu vă rugaţi ca făţarnicii,
ci aşa cum a poruncit Domnul în Evanghelia Sa, în acest fel să vă rugaţi: <<Tatăl
nostru …>>. Rugaţi-vă, deci, de trei ori pe zi”.

Din punctul nostru de vedere, lucrul important care rezultă din acest pasaj
este faptul că primii creştini, deşi ţineau foarte mult să se delimiteze de evreii
mozaici, cu toate acestea îşi priveau viaţa şi cultul religios în termenii practicii
liturgice evreieşti. Cu privire la Euharistie, citim:

“În Ziua Domnului, adunaţi-vă, frângeţi pâinea şi slujiţi Euharistia, după ce v-
aţi mărturisit păcatele, pentru ca ofranda voastră să fie curată. Să nu îngăduiţi ca
cineva care se află în ceartă cu tovarăşul lui să ia parte la adunarea voastră cât
timp nu s-a împăcat, ca să nu fie jertfa voastră pângărită. Pentru aceasta este ce
s-a spus de Domnul: <<În tot locul şi timpul să-Mi aduceţi jertfă curată, pentru că
Eu sunt mare Împărat şi mare este şi Numele Meu între neamuri >> (17)

Să notăm cu atenţie că Euharistia este considerată o “ofrandă” şi o “jertfă”.
Aceşti creştini neiudei înţelegeau slujirea lor religioasă ca o împlinire directă a
profeţiilor din Vechiul Testament. Interpretarea lor este confirmată de faptul că
Legea lui Moise poruncea ca jertfele să nu se săvârşească decât în cortul mărturiei
sau în Templul din Ierusalim şi numai de preoţimea din spiţa lui Aaron. Doar în
Biserica Creştină –Noul Israel! – este cu putinţă să se aducă jertfă curată ÎN TOT
LOCUL.

Aşadar, Sfântul Clement vorbeşte despre slujirea religioasă creştină în termenii
prototipului veterotestamentar. El îi avertizează pe corinteni să nu se revolte
împotriva conducătorilor stabiliţi, fiindcă numai cei puşi în acea treaptă de Dumnezeu
sunt îndrituiţi să aducă jertfa altarului. Iar ei nu pot fi decât o unică Biserică şi o
unică ofrandă:

“Nu în orice loc, fraţii mei, se aduc jertfele zilnice şi nici ofrandele de bună
voie, sau cele pentru păcate şi pentru călcarea legii, ci numai în Ierusalim. Aşadar
nu în orice loc se fac ofrandele, ci în faţa mormîntului celui sfânt, la altar, şi ofranda
se cercetează mai întâi de marele preot şi de ceilalţi slujitori, aşa cum am spus
deja (18). De aceea, cei ce au săvârşit ceva potrivnic celor ce sunt plăcute Lui,
pedeapsa morţii va avea de îndurat (19). Vedeţi dar, fraţilor, mai multă cunoştinţă
încredinţându-ni-se nouă, de mai mare primejdie ne primejduim!”

Trebuie să subliniem aici că acei creştini nu practicau ritualuri iudaice. Într-
adevăr, Sfântul Ignatie a mers atât de departe încât a spus: “Este o monstruozitate
să vorbeşti despre Iisus Hristos şi să practici iudaismul” (Magnezieni 10:3).

Deci ei practicau un cult creştin , dar tiparele cultului lor se bazau pe modele
ebraice (20). Sfântul Irineu de Lyon clarifică această situaţie. Şi el interpretează
versetele de la Maleahi 1: 10-11 ca o profeţie despre slujirea cultică din creştinism:

“El i-a sfătuit de-asemenea pe Ucenicii Lui să-I aducă lui Dumnezeu primele
roade din creaturile Lui, dar nu pentru că ar fi avut El nevoie de aceste daruri, dar
ca să nu fie ele neroditoare şi nemulţumitoare. A făcut El Însuşi aşa, atunci când a
luat pâine, deci dintru cele ale firii zidite, şi aducând mulţumire, a spus:
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<<Acesta este Trupul Meu>>. La fel, paharul cu vin aparţinând creaţiei, din care şi
noi facem parte, l-a arătat a fi Sângele Său şi le-a făcut a fi jertfa cea nouă a Noului
Testament. Această jertfă a primit-o Biserica de la Apostoli şi, în cuprinsul întregii
lumi, o aduce lui Dumnezeu, care chiverniseşte pentru hrana noastră pârga roadelor
Darurilor Sale în Noul Testament. Pentru aceasta, proorocea Maleahi: <<Nu voi
primi nicidecum prinoasele aduse de mâinile voastre… În orice parte se aduc jertfe
de tămâie pentru numele Meu şi prinoase curate, căci mare este numele Meu între
neamuri…>>. Lămurit ne arată proorocul că poporul dinainte va înceta să jertfească
Domnului dar, totuşi, se vor aduce jertfe curate, de vreme ce numele Său este
slăvit între popoare [popoarele neiudee]” (IV,17.4)

Referindu-se în mod specific la diferenţa dintre cultul divin creştin şi cel iudeu,
Sfântul Irineu stabileşte următoarele:

“Sunt aduceri de prinoase şi acolo şi aici; jertfe în mijlocul Poporului Ales,
jertfe în Biserică. Dar felul jertfei s-a schimbat, pentru că jertfa nu mai este adusă
de robi slujitori, ci de fii. Este unul şi acelaşi Domn; dar un chip propriu jertfirii de
către robii slujitori, şi un chip propriu jertfirii de către fii, încât chiar şi prin mijloacele
jertfei să se arate un semn al libertăţii” (IV.18:2)

Un profesor de Noul Testament, de la colegiul confesiunii din care făceam
parte odinioară, a organizat participarea clasei noastre la un serviciu religios dintr-
o sinagogă. Apoi ne-a trasat o comparaţie foarte directă între serviciul sinagogial
şi serviciul tipic baptist. Am fost cu toţii extrem de impresionaţi de faptul că practicile
noastre de cult îşi au rădăcinile în cultul iudaic.

Totuşi, ceea ce nu am aflat atunci era cu mult mai important  decât ceea ce ne
învăţaseră în ziua aceea! Profesorul nostru a neglijat să ne informeze că acest patern
este cel al LITURGHIEI CUVÂNTULUI, un cadru tip comun celor mai multe tradiţii
din creştinism. În Apologia sa, Sfântul Justin descrie serviciul de Duminică în secolul
al II-lea şi arată că avea două părţi de bază. În prima parte, se citesc Scripturile şi se
interpretează prin predică, iar în a doua parte a slujbei se face Euharistia.

Liturghia Cuvântului , nu altfel decât serviciul standard baptist, este într-adevăr
modelată după tipicul serviciului sinagogial. Dar slujba de Duminică- pe vremea
Sfântului Justin, ca şi în prezent, în Biserica Ortodoxă nu se termină şi nu se termină
cu Liturghia Cuvântului! Şi mai trebuie să reamintim că, strict vorbind, cultul divin,
SLUJIREA LUI ISRAEL, nu se săvârşeşte în Sinagogi! Sinagoga a apărut în perioada
exilului în Babilon şi ca o urmare a lui. În Legea lui Moise nu se face nici un fel de
menţiune referitoare la sinagogi (21). Nici nu poate fi altfel: aşa cum am arătat mai
sus, singurul loc unde Israel avea voie să aducă jertfe era Templul din Ierusalim.

Documentele pe care le avem la dispoziţie dovedesc cât se poate de limpede
că primii creştini priveau cultul lor divin tocmai în termenii jertfei (sacrificiului cultic).
Dar în situaţia mea de atunci, de credincios protestant, credeam că Jertfa de pe
Cruce a lui Hristos a pus capăt oricărei jertfe religioase.

Prin urmare, cum putem oare împăca realitatea de necontestat  a practicii din
Biserica primară cu unicitatea şi caracterul definitiv al lucrării lui Hristos?
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Trupul Domnului nostru Iisus Hristos
Când Sfântul Ioan Botezătorul L-a zărit prima dată pe Hristos, a exclamat:

“Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1,29). Tema are ecou în
Apocalipsă (Cartea descoperirii). Apostolul Ioan vede un Miel pe tron în timp ce
îngerii şi bătrânii cântă “Vrednic este Mielul cel înjunghiat ca să ia puterea şi bogăţia
şi înţelepciunea şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvântarea” (Apoc. 5.12)

Sfântul Pavel scrie că “Hristos, Paştile nostru, s-a jertfit pentru noi” (1 Cor. 5.7). În
Epistola către Evrei citim: “Şi orice preot stă şi slujeşte  în fiecare zi şi aceleaşi jertfe aduce
de multe ori, ca unele care niciodată nu pot să înlăture păcatele. ACESTA dimpotrivă,
aducând o singură jertfă pentru păcate, a şezut în vecii vecilor de-a dreapta lui Dumnezeu,
şi aşteaptă până ce vrăjmaşii Lui vor fi puşi aşternut picioarelor Lui.” (Evrei, 10, 11-13)

Deci Iisus Hristos este Mielul nostru Pascal ucis (= jertfit) pentru mântuirea lumii
(22). Mai mult: jertfa Lui este desăvârşită şi nu poate fi repetată niciodată. Nu încape
nici un fel de îndoială că Răstignirea lui Hristos este punctul culminant al întregii istorii
omeneşti. Însă, în protestantism există tendinţa de a LIMITA Crucea lui Hristos la un
punct precis al istoriei. Faptul că jertfa lui Hristos este irepetabilă se ia în sensul că
poate fi doar rememorată ca un eveniment din trecut. Concluzia protestanţilor este că
Cina Domnului ar fi doar o “comemorare” – un act de reamintire pur psihologic (23).

Absolut evident, nu aşa vedea lucrurile Biserica primară. Ca să începem cu
aceasta, cuvântul grecesc pentru reamintire – “Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”
(1 Cor 11, 24) – are o conotaţie activă (24). El implică mai mult decât actul psihic al
reamintirii şi anume: implică reprezentarea – relatare a evenimentului rememorat:

“Din moment ce Biserica este înţeleasă ca fiind Templul lui Dumnezeu, iar
membrii ei pietre vii şi o preoţie sfântă, euharistia devine o mâncare jertfelnică –
jertfelnică în sensul că este mijlocul angajării întru jertfa lui Hristos şi al împărtăşirii
din această jertfă. Toate acestea implicit prezente în cuvintele <<faceţi aceasta
spre pomenirea mea>>, deşi traducerile “pomenire” sau “reamintire” exprimă
insuficient ideea subînţeleasă la bază – “pomenirea” aceasta înseamnă neapărat
amintirea mentală a ceva absent, dar din perspectiva biblică, termenul are mai
curând sensul rechemării, a face să fie iar prezent ceva din trecut, astfel încât să
redevină operativ, eficace, prin efectele sale aici şi acum. Ofranda euharistică din
Biserică este identificată cu aducerea ca jertfă a lui Hristos, dar nu în sensul că
sacrificiul în sine este repetat, ci acela că lucrarea euharistică este rechemarea
sau re-prezentarea jertfei Lui celei desăvârşite;  tocmai deoarece jertfa este
prezentă, actuală şi lucrătoare – operativă prin efectele ei” (25)

Deci, Euharistia este o participare activă, aici şi acum, la unica şi irepetabila
Jertfă adusă de Hristos pe Golgota. Mai mult decât un simplu act de aducere
aminte, el este un act de veritabilă comuniune cu Hristos:

“Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu Sângele
lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Ca
o pâine, un trup suntem cu mulţi; căci toţi ne împărtăşim dintr-o pâine.” (1 Cor. 10, 16-17)

În Epistolele sale, Sfântul Ignatie îşi dă toată osteneala să combată afirmaţiile
dochetiştilor, care susţineau că doar în aparenţă ar fi luat trup de carne Cuvântul
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lui Dumnezeu şi nu în realitate. Oamenii aceia considerându-se mai spiritualizaţi decât
restul Bisericii se abţineau de la participarea la slujbele divine ale Bisericii. Dar ceea ce
este deosebit de important este motivul pentru care nu lua parte la Euharistie:

“Ei se abţin de la Euharistie şi rugăciune, pentru că nu mărturisesc despre
Euharistie că este Trupul Domnului nostru Iisus Hristos; care a suferit pentru
păcatele noastre, pe Care L-a înviat Tatăl întru bunătatea Sa” (Smirneni 7)

În Biserica primară, singurii oameni care au negat că Sfânta Euharistie este cu
adevărat Trupul şi Sângele lui Hristos au fost, aşadar, cei ce negau şi un alt fapt:
Cuvântul s-a făcut cu adevărat om. În ochii Părinţilor Bisericii primare este o corelare
directă şi imposibil de rupt între învăţătura despre Întrupare şi Prezenţa Reală a lui
Hristos în Sfânta Euharistie. A nega pe una, înseamnă a nega şi pe cealaltă.

Şi Sfântul Justin, scriind împăratului roman, face o legătură explicită între Euharistie
şi Întrupare. Exact la fel cum s-a făcut om Cuvântul lui Dumnezeu prin Întrupare,
tot aşa pâinea şi vinul devin Trupul şi Sângele lui Hristos în Sfânta Împărtăşanie:

“Iar această mâncare o numim între noi Împărtăşanie (Euharistie, Sfânta
Cuminecătură) şi nu li se îngăduie să aibă părtăşie la ea decât celor ce cred că
cele predicate sunt adevărate şi au fost spălaţi în baia care este spre iertarea
păcatelor şi întru naşterea din nou (26) şi care trăieşte aşa cum a bineplăcut lui
Hristos. Pentru că nu ca pe o pâine obişnuită şi o băutură obişnuită le privim noi pe
acestea, ci în chipul în care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, S-a făcut Trup prin
Cuvântul lui Dumnezeu şi a luat carne şi sânge pentru mântuirea noastră, tot aşa
am fost noi învăţaţi că mâncarea peste care s-a adus binecuvântarea prin
rugăciunea Cuvântului Său şi prin care se hrăneşte trupul şi sângele nostru, după
prefacerea ei, este Trupul şi Sângele acelui Iisus care trup S-a făcut”

Sfântul Irineu este chiar mai detaliat referitor la relaţia Euharistiei cu Întruparea.
Ţinta lui principală în “Împotriva ereziilor” este gnosticismul. Printre altele, gnosticismul
profesa doctrina că Dumnezeul Vechiului Testament şi Dumnezeul lui Hristos ar fi
Doi Dumnezei diferiţi. Mai mult, ei dispreţuiau pe faţă Creaţia, declarând că materia
nu poate fi un vehicul potrivit pentru spirit. Iată de ce s-a străduit Irineu să afirme atât
bunătatea intrinsecă a creaţiei lui Dumnezeu, cât şi realitatea concretă a Întrupării:

“Noi suntem mădularele Lui şi suntem hrăniţi pe căile şi cu mijloacele prezente în
zidirea Sa şi El Însuşi chiverniseşte cele create de El pentru noi <<făcând să răsară
Soarele şi să cadă ploaia după voia Sa>>(Matei 5, 45). De aceea , băutura, care este
o parte a creaţiei Sale, El a declarat-o a fi propriul Său Sânge; şi cu ea îmbogăţeşte
sângele nostru. Iar despre pâine, care vine tot din zidirea Sa, El a spus că este propriul
Său Trup; şi cu el hrăneşte trupul nostru. Aşadar, ori de câte ori paharul pe care-l bea
omul şi pâinea pe care o coace el prin acest Cuvânt al lui Dumnezeu, Euharistia (=
Cuminecătura) se face Trupul lui Hristos şi prin aceste materii substanţa cărnii noastre
primeşte hrană şi susţinere. Cum de mai pot ei atunci să pretindă că trupul nu este în
stare să primească harul lui Dumnezeu, adică viaţa veşnică, din moment ce carnea
este hrănită cu Trupul şi Sângele Domnului şi este mădular al Lui ?!” (V, 2, 3)

Am arătat mai sus că, în secolul al doilea, dochetiştii împotriva cărora vorbea Sfântul
Ignatie, absentau de la Euharistie pentru că nu credeau că ea este Trupul şi
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Sângele lui Hristos. Erau şi eretici, dar măcar erau consecvenţi. Dar, după spusele
lui Irineu, gnosticii nu aveau consistenţă. Ei considerau creaţia rea şi negau că Hristos
a suferit şi a murit cu adevărat, dar confirmau aparenţa unei participări la cultul
Bisericii. Irineu a sesizat acut discrepanţa dintre teologia şi practica lor:

“Din nou, cum de pot ei spune că trupul se descompune şi nu are părtăşie la
viaţă, dacă văd că e hrănit cu Trupul şi Sângele Domnului? Fie să-şi schimbe
ideile, fie să se abţină de la a mai aduce jertfa de care vorbim. Concepţiile noastre
sunt conforme cu Sfânta Euharistie, iar Euharistia le confirmă. Noi îi oferim cele ce
sunt ale Lui, arătând în mod potrivit comuniunea şi unitatea cărnii şi a spiritului.
Pentru că aşa cum şi pâinea, care vine de pe pământ, primeşte invocarea lui
Dumnezeu, şi nu mai este pâine obişnuită ci Euharistie (Sfânta Împărtăşanie),
constând din două lucruri, unul pământesc şi altul ceresc, tot aşa trupurile noastre,
după ce s-au împărtăşit cu Sfânta Euharistie, nu mai sunt stricăcioase, având
nădejdea învierii de veci» (IV, 18, 5)

Două aspecte din acest citat sunt de o importanţă crucială pentru prezentul
studiu. În primul rând, Sfântul Irineu declară clar: “concepţia noastră este în
conformitate cu Euharistia, iar Euharistia confirmă concepţia noastră”. Cu alte
cuvinte, teologia lui se află în acord cu lucrarea cultică şi viaţa Bisericii, iar cultul
divin şi viaţa Bisericii adeveresc deplinul adevăr al teologiei lui (27).

Este şi acesta un exemplu pentru modul în care Părinţii Bisericii primare făceau
apel la trăirea Bisericii – tradiţia, viaţa Bisericii – pentru a rezolva disputele teologice.
Chiar în “Împotriva Ereziilor”, Irineu ne vorbeşte despre relaţia dintre Scriptură şi
Tradiţie. El o spune că atunci când gnosticii se văd infirmaţi cu argumente din
Scripturi, ei proclamă că este ceva greşit în Scripturi şi se referă la propria lor
tradiţie care, susţin ei, a fost transmisă în secret (III 2,1).

Acestei tradiţii secrete, Sfântul Irineu îi opune predania încredinţată de Apostoli
şi prezentată public de episcopii Bisericii (28). Pentru Irineu, succesiunea Apostolică
nu este numai o cale de a asigura o conducere validă a Bisericii, ci şi o garanţie
publică pentru autenticitatea învăţăturii Bisericii:

“În toate bisericile, aşadar, stă în puterea oricui doreşte să afle adevărul, să
vadă tradiţia limpede a Apostolilor prezentă în întreaga lume; şi noi ne aflăm în
situaţia de a ne bizui pe cei pe care Apostolii i-au înscăunat episcopi în biserici şi
succesiunea acestora până în ceasul de acum; cei care vin nu au învăţat pe alţii şi
nici nu au cunoscut nimic de felul celor pe care le născocesc ereticii ca într-un
delir. Fiindcă de ce ar fi deţinut Apostolii nişte mistere ascunse pe care nu le-ar fi
împărtăşit decât în secret şi personal  celor “perfecţi”, atunci ei le-ar fi transmis cu
prioritate tocmai celor cărora le încredinţau grija şi paza Bisericii!” (III,3,1)

Fără îndoială, este foarte dificil pentru protestanţi să înţeleagă de ce Părinţii
Bisericii primare puneau un accent atât de apăsat pe tradiţie în general şi pe cultul
divin în special. Noi, protestanţii, am fost obişnuiţi să judecăm aşa: facem “x” pentru
că credem “y”. De aceea poate să fie destul de deconcertant (descumpănitor) să
auzi pe cineva declarând exact pe dos: noi credem “y” pentru că facem “x”. Este
tocmai ceea ce spune Sfântul Irineu!
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Aceasta ne conduce la cel de-al doilea aspect remarcabil din argumentaţia Sfântului
Irineu: “aşadar, trupurile noastre nu mai sunt stricăcioase, având nădejdea învierii de
veci”. Pentru Irineu, ca şi pentru alţi Părinţi din secolul al II-lea, dar şi pentru creştinii
ortodocşi din ziua de azi [şi din totdeauna – n. tr.]. Euharistia este o comuniune reală cu
Hristos. Este însăşi participarea noastră la omenitatea Lui dumnezească!

Cauza pentru care Sfântul Irineu este în stare să interpreteze Scripturile
bazându-se pe modul în care se săvârşea cultul divin în secolul al II-lea constă în
situaţia că cele descrise în Biblie sunt trăite, experimentate în mod direct în viaţa
Bisericii. Scripturile mărturisesc despre Hristos, iar Biserica este viaţa în Hristos.

Sfântul Ignatie scrie Bisericii din Filadelfia: “Aud pe unii spunând <<Dacă nu găsesc
asta în arhive (în cele date spre păstrare), nu o voi crede nici din Evanghelie>>. Iar
când am răspuns: <<Se află scris în Scripturi>>, ei mi-au replicat:<<Rămâne de
dovedit>>. Dar în ceea ce mă priveşte, Iisus Hristos este dovada, precum şi de neatins
dovezi sunt Crucea Sa, Moartea şi Învierea şi credinţa prin El” (Filadelfieni , 8).

Sfinţii Ignatie şi Irineu au înţeles clar că disputele în jurul interpretării Scripturii
sunt ceva minor. Ei pot interpreta Scripturile corect nu pentru că ar fi mai inteligenţi
decât alţii, ci pentru că prin Biserică şi în Biserică ei au adevărata unire cu Hristos.

Biserica nu este o adunare de indivizi rezultând din voinţa lor proprie pentru
că întâmplător, au credinţe comune despre Dumnezeu! Ea este Trupul mistic al lui
Hristos, continua Sa prezenţă în lume (29).

(din The Christian Activist, vol 12, 1998)  (traducător: Valentin Moga)
NOTE

14) F.A. 2, 42 şi 20, 16
15) Se referă la iudei, la farisei.
16) În prezent, în Biserica Ortodoxă, Miercuri şi Vineri sunt zile de post.
17) Maleahi 1, 11-17
18) În momentul scrierii acestora (pe la anul 96), templul de la Ierusalim era demult distrus de

romani. Este deci evident că deşi Sfântul Clement vorbeşte în termenii cultului veterotestamentar, el
se referă de fapt la Biserica Creştină.

19) În V.T., Karoh şi tovarăşii lui au tămâiat înaintea Domnului, neţinând seama că încălcau poruncile
date de Dumnezeu lui Moise. Pe unii i-a înghiţit pământul, pe alţii i-a ars foc din cer. (Numeri 16)

20) A devenit popular printre unii protestanţi să săvârşească ritualul pesahului iudeu, Sederul!
Biserica primară ar fi considerat aşa ceva drept un ACT DE APOSTAZIE (lepădare de Hristos)!!
Hristos, şi numai Hristos este Paştele!

21) Scopul sinagogii este în principal unul educativ. În mod asemănător, scopul pe care şi-l
propune Liturghia Cuvântului este acela de a instrui pe creştini şi pe catehumeni în credinţă, pentru a
participa bine pregătiţi la Sfânta Evanghelie.

22) Cf. cronologiei Sfântului Ioan, pesahul era sâmbătă. Deci sederul ar fi trebuit să aibă loc vineri
noaptea. Aceasta înseamnă că Hristos a murit în perioade de timp în care se jerfea mielul de pesah.

23) Aceasta este poziţia celor ce urmează teologia reformatorului elveţian Ulrich Zuringli.
24) αναµανησισ
25) J. G. Dovies, The Early Christian Church (Baker Book, 1980).
26) Adică botezul.
27) Ce s-ar întâmpla dacă am insista pe lângă protestanţii zilelor noastre să ne demonstreze

continuitatea dintre teologia profesată de ei şi modul în care slujisc ei cultul divin? Dacă în Biserica
primară credinţa în Prezenţa Reală a lui Hristos în Euharistie implica doctrina Întrupării (adică învăţătura
că în Hristos, Dumnezeu s-a făcut cu adevărat Om), atunci care este implicaţia logică, consecinţă
directă a concepţiei lui Zwingli că Euharistia nu este cu adevarat Trupul lui Hristos?...

= continuare la pag. 19 =
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Iisus Hristos – Lumina lumii
şi

Iluminismul
PS  Gurie Gheorghiu

(meditaţie duhovnicească cu ocazia Crăciunului)

                            “După ce putem identifica exact momentul în care
       noaptea pleacă

                      Iar ziua soseşte?
                                                                                   Când răsare soarele? Nu!
                                              Când putem distinge de departe oaia de lup? Nu!
                                                 Când putem distinge măslinul de brusture? Nu!
                                Atunci când, privind chipul oricărui om, tu îl vezi pe cel al
                                                                                                           fratelui tău!
                               Dacă nu reuşeşti să faci aceasta, indiferent ce oră e şi câtă
                                                                                                                  Lumină,
                                                                                   Este o noapte profundă…”
                                                                                                 (parabolă rabinică)

În această mare zi de praznic, m-am gândit să medităm puţin asupra Mântuitorului Hristos
ca lumină “ce vine în lume spre luminarea oamenilor”, lumină ce dă sens istoriei şi valoare

oricărui demers civilizator al omului. Decenii întregi, de-a lungul tuturor anilor de comunism
ateu în România, formaţia culturală a tuturor românilor era fundamentată pe principiul potrivit
căruia creştinismul este obscurantist, retrograd, aducător de întuneric, iar credinţa în Iisus
Hristos cel născut în ieslea cea umilă, ar ţine de întunericul neştiinţei, ar fi expresia unei
sub-culturi, ce fascinează doar “gloata” lipsită de carte. Omul luminat, înţelept şi vizionar,
“omul cel nou” născut de ideologia comunistă nu ar avea ce face cu această realitate.

Toate aceste idei au ajuns de fapt la noi târziu, din Apus, după ce mai întâi au
zguduit conştiinţele oamenilor de acolo şi le-au modelat lor destinele, astfel încât Apusul
s-a putut lăuda ulterior că a trăit un “secol al luminilor”. Secolul al XVIII-lea este cunoscut
în istoria culturii şi a civilizaţiei ca secolul iluminismului; potrivit acestuia, singură raţiunea
umană, mintea omului, poate aduce lumina, fiind refuzată din start orice altă lumină care
nu venea din el însuşi, fiind negată lumina Revelaţiei divine, pentru că învăţătura creştină
declara că lumina înţelegerii autentice a adevărului nu este doar un produs al omului, ci
rod al mesajului trimis de Dumnezeu oamenilor.

Mântuitorul Iisus Hristos a cărui coborâre în istorie o sărbătorim cu toţii acum, a
declarat de mai multe ori pe pământ că El este “Lumina lumii”. Aceasta a făcut-o tocmai
pentru că ştia că umanitatea prin ea însăşi, doar prin propriile ei eforturi intelectuale, nu
poate ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu şi nici la intuirea scopului vieţii noastre pe
acest pământ. Dacă umanitatea ar fi fost capabilă de o astfel de realizare, raţiunile
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venirii în lume a Mântuitorului Hristos ar fi fost mai puţine cu una; dar Dumnezeu ştia că
dezlegarea misterului uman al existenţei, descoperirea sensului adânc a tot ceea ce există şi
cunoaşterea reală a Lui, se pot realiza doar dacă El Însuşi Se coboară la om. Deosebit de
expresiv este exprimat acest adevăr într-una din scrierile lui S. Beda.

Astfel, se spune că în momentul în care era în desfăşurare convertirea scoţienilor,
unii din conducătorii acestui popor s-a adresat supuşilor săi, pentru a decide împreună
cu aceştia dacă vor accepta sau nu creştinismul, în urma predicii Sfântului Patriciu. El le-
a spus: “Religia noastră din bătrâni, ne oferă mulţumirea şi liniştea pe care le are un
ţăran stând în odaia sa bine încălzită şi luminată de focul din vatră; deasupra casei însă,
trec nebăgate în seamă păsări care vin din întuneric şi în acelaşi întuneric se întorc. Noi,
precum aceste păsări, nu ştim de unde venim şi unde mergem. Dacă această religie ne-o
spune, să fie binecuvântată. Dar cine ne oferă garanţia că dincolo de această viaţă vom
mai găsi lumină şi căldură?” Atunci le-a răspuns Sfântul Patriciu: “Dacă-l veţi primi pe
Duhul cel Sfânt, veţi avea perpetuu cu voi o lumină care nu se stinge niciodată şi o căldură
care vă va încălzi în veci!” Auzind aceasta, s-au convertit, acceptând botezul.

Aceşti oameni sărmani – în simplitatea lor – aveau conştiinţa insuficienţei religiei
lor, precum şi a faptului că, pentru a înţelege sensul acestei lumi, avem nevoie de o revelaţie
care să ne vină de dincolo de lume. Şi au înţeles pe deasupra că, pentru a accepta această
revelaţie, avem nevoie de o garanţie. Garanţia oferită era o prezenţă divină între oameni,
Duhul Sfânt Însuşi, care va oferi lumină şi căldură sufletului. Mai înainte însă de a veni
Duhul cel Sfânt, Mântuitorul a fost Cel care a coborât în istorie sub chip uman.

El a făcut aceasta şi a descoperit omului un adevăr fundamental: că raţiune trebuie
conjugată cu inima dacă vrem să ajungem să descifrăm “esenţa” existenţei noastre pământeşti.
Raţiunea autonomă este rece şi ea are nevoie de căldura inimii pentru a conduce pe om spre
un destin etern fericit. “Lumină pentru raţiune este inima” ne spuneau părinţii deşertului,
care se osteneau o viaţă întreagă să coboare mintea în inimă, şi trăiau în pustie, desfătări
sufleteşti la care nu aveau acces împăraţii din lume care aveau la picioarele lor imperii.

Mintea omului este şi ea un dar al lui Dumnezeu, dar această minte este într-o
foarte mare măsură întunecată de păcat. Ca atare, nu ne putem încrede numai în această
lumină a minţii, care are atâtea umbre. Când a apărut iluminismul, el a fost îmbrăţişat
cu multă căldură de către intelectualitate, în special în Franţa. Intelectualitatea era
exersată în folosirea intelectului, dar nu ştia (sau ignora faptul) că intelectul autonom,
desprins de inimă poate deveni inuman şi chiar criminal.

Oamenii au crezut că opţiunea lor numai pentru raţiune este o mare descoperire,
că aceasta este  unica lumină a omului pe pământ şi că pe această cale a cultivării raţiunii
vor reuşi a crea o lume mai bună şi mai dreaptă. Istoria a demonstrat însă că nu este aşa;
mintea de una singură nu reuşeşte a face ordine în viaţa omului. Aceasta o vor demonstra
sutele de mii de capete tăiate în timpul Revoluţiei franceze şi toate crimele ulterioare ale
umanităţii, făcute în numele raţiunii. Dumnezeul cel adevărat a fost substituit de o zeiţă
păgână, care pretindea un tribut nemilos, pe care oamenii au fost dispuşi să-l plătească.
Vocaţia criminală a acestei zeiţe, o va demonstra, de asemenea, succesiunea celor două
războaie mondiale cu toate crimele inumane prilejuite de acestea.

Iluminist era şi Împăratul Iosif I, fiul Mariei Tereza, care, în ciuda
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pretenţiilor sale de cultură iluministă, când a avut loc în Ardeal Răscoala lui Horea, Cloşca
şi Crişan, ce a încercat să aducă puţină lumină şi în viaţa bietului ţăran român, a înecat-o cu
cruzime în sânge. S-a dovedit astfel, la un prim contact al poporului nostru cu “lumina”
propusă de Occident, că aceasta nu era ceea ce se aşteptau oamenii să fie.

Din nefericire, cultura românească a ajuns repede să fie dominată sufocant de
iluminismul ateu. Începând cu generaţia de după 1848, intelectualitatea română s-a format
în Occident, s-a adăpat din cultura iluminist atee, şi nu a ştiut a o acomoda la realităţile
noastre orientale ortodoxe. De aceea cultura românească cunoaşte o fractură de proporţii
marcată de secolul al XIX-lea; cultura de până acum, o cultură creştină, dinamizată de
mesajul Evangheliei, cultura “vechilor cazanii””a lui Antim Ivireanul şi a lui Veniamin
Costachi, iar ulterior, cultura secolului XX, aproape completamente indiferentă la
Dumnezeu şi la acţiunea Lui din istorie.

Trăim într-o epocă foarte frământată. Toată civilizaţia noastră modernă, atât de
extraordinară, nu l-a făcut pe om mai fericit; chiar imperiul uluitor al bunăstării materiale instaurat
în Ocident, nu a făcut viaţa omului mai fericită, ci doar mai complicată. Oamenii care îl populează
nu beneficiază şi de o “bunăstare” spirituală, pe care doar adeziunea la mesajul Mântuitorului o
poate oferi. Aceasta nu înseamnă – desigur – că trebuie să negăm valoarea procesului tehnic şi
ştiinţific pe care le-a realizat umanitatea graţie raţiunii, ci doar să conştientizăm faptul că din
lumea noastră lipseşte ceva, lipseşte ceva care pare a fi esenţial întrucât absenţa acestuia ne
frustrează de adevărata fericire. Ne lipseşte lumina cea adevărată!

Lumea noastră contemporană, în pofida naşterii Mântuitorului, trăieşte atâtea puncte
de vedere ca şi când Acesta nu s-ar fi născut. Lumea de azi acţionează de cele mai multe ori ca
şi când Dumnezeu nu ar exista. Oamenii de astăzi socotesc drept lumină adevărată eliberarea
de orice lege morală pe care Dumnezeu a pus-o în lume şi fug în mod instinctiv de Hristos ca
de ceva care le pune în primejdie libertatea. Opţiunea lor nu face altceva decât să reactualizeze
atitudinea contemporanilor Mântuitorului despre care evanghelistul Ioan spune că l-au
respins pe Mântuitor deoarece “au iubit mai mult întunericul decât lumina”.

În această zi de măreţ praznic doresc să pun la inima dumneavoastră această
învăţătură: Iisus Hristos, Cel născut în modesta peşteră din Betleeem, este lumina cea
adevărată a oamenilor, Cel care ne poate încălzi inimile şi lumina cugetele pentru a
acţiona spre adevăratul bine al nostru, al semenilor şi al societăţii întregi. Raţiunea
autonomă este debusolată şi, lipsită de suflul fierbinte al inimii, nu poate să ne lumineze
cărarea spre fericirea pe care am obosit tot căutând-o. Lui Hristos deci, ne adresăm prin
mijlocirea Sfântului Arhidiacon Ştefan, întâiul Mucenic creştin, să ne încălzească inima,
spre a găsi calea pe care El doreşte să mergem, spre a ne lumina destinul spre izvoarele
limpezi ale adevăratei fericiri şi realizări de sine, pentru a ne întâlni cu toţii în paradisul
cel ceresc, cetate a tuturor sfinţilor, în care pururi inimile ne vor fi încălzite de Duhul
cel Sfânt şi unde raţiunea nu va mai pribegi ruptă de inimă, ci îşi va găsi adevăratul ei
sălaş, hotărât de Creator de la creaţia lumii. Amin.

 din “ Meditaţii duhovniceşti la sfârşit de modernitate”
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    Stiintã si religie.
  Medicinã crestinã
, ,

,
,

Oare nu-i păcat să fumezi?
Protos. Nicodim Măndiţă

Mulţi oameni, atât simpli cât şi învăţaţi, susţin că nu este păcat a fuma tutun; şi
că nu este păcat a preface banii care se dau pe ţigări, în scrum şi fum. Vai ce

vremuri şi ce oameni am ajuns să vedem! Vai cum ne robim noi oameni şi …unei
buruieni pline de otravă şi putoare şi apoi mai susţinem că e bine aşa! Că suntem
creştini, urmaşi ai Domnului Iisus Hristos! Preasfântul Dumnezeu a rânduit ca ceea
ce ne prisoseşte din ceea ce câştigăm peste cheltuielile existenţei zilnice, să fie
întrebuinţat pentru ajutorarea Sfintelor Biserici, a infirmilor, a lipsiţilor, a orfanilor şi
văduvelor sărace, iar nu să dăm acest prisos pe tămâia necuratului. A arunca
banii pe ceea ce ne vatămă pe noi şi nu foloseşte nici pentru alţii, este un păcat
greu. Lipsiţii strigă la noi să le dăm milostenie, ca să-şi poată duce viaţa amărâtă,
ca săracul Lazăr din poarta bogatului nemilostiv, şi noi ne închidem urechile şi
inima, zicând că nu avem bani pentru săraci. Dar pentru tămâia diavolului avem!!!

Oare nu este şi tutunul un astfel de idol demonicesc? Între toate vieţuitoarele
pământului omul este singurul care înghite şi scoate fum pe gură şi pe nas. Toată
ziulica îi vezi pe unii cu ţigara aprinsă, ca să facă să scoată fum. Ba unii se scoală
şi noaptea să-şi afume buzele, gura şi nasul. Mulţi îşi pierd vremea cu idolul acesta,
slujindu-i: dimineaţa, seara, înainte şi după masă şi peste zi, în loc de a se ruga lui
Dumnezeu după datorie. Ei bine, judece oricine dacă se poate o mai mare nebunie
ca asta!? Dacă aţi avea un cocoş, un pisoi, un câine, un bou, un cal, ori altă vietate
scoţând fum pe nas, aţi crede că nu-i lucru curat? Aşa-i că v-aţi face cruce, ca de
ucigă-l toaca? Şi totuşi, ce n-am văzut niciodată la dobitoacele cele fără de minte
ale pământului, vedem la oameni! Oamenii de toate vârstele, sexele şi ramurile
societăţii omeneşti, localuri publice, pe drumuri, prin ţarini, pe dealuri, prin câmpii
şi prin munţi, pe ape şi în văzduh şi aproape în orice vreme şi-n orice loc, delectându-
se cu idolul acesta al tămâiei lui ucigă-l Sfânta Cruce. Omul pătimaş, chiar purtător
de nume creştinesc, jertfeşte idolului fumatului de mii de ori mai mult, decât a
tămâia lui Dumnezeu Celui viu (Mal. 1, 11; Apoc, 5, 8; Lc. 1, 8-11; Mt. 2, 11), Care
ne-a creat, ne ţine şi se îngrijeşte de noi cu toate cele trebuincioase. Iată cum
majoritatea creştinilor de formă, slujesc acestui idol de mii de ori mai mult decât lui
Dumnezeu. Jumătate din venitul ţării îl dăm pe gât şi pe fum, slujind idolului beţiei
şi idolului fumatului! Glumă e asta?
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Şi idolul acesta ne tiraniseşte, iar noi îi slujim, chiar şi cu jertfe, mai mult decât
Sfintei Biserici, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos şi îl iubim mai mult decât pe
săraci, infirmi, orbi şi alţii, care sunt fraţii Domnului, precum ne adevereşte El Însuşi,
în Dumnezeieştile Scripturi şi Evanghelii (Mt. 25, 31 – 46). De aici se poate vedea
destul de clar, ce idol iubit ne-am făcut noi oamenii, până chiar şi din buruiana
tutunului, căreia mulţi îi jertfesc şi îi slujesc, chiar mai mult decât Preasfântului
Dumnezeu, căruia Îi datorăm toate, până şi viaţa noastră.

Acestea fiind adevărul, slujitorii „idolului tutun” săvârşesc patru păcate mari,
înfricoşate, din care se nasc apoi altele:
1. Se fac vinovaţi înaintea lui Dumnezeu de păcatul risipei, aruncând banii care

li s-au dat de către Dumnezeu, pentru ceea ce nu ţine de foame, nici de sete,
nici de cald iarna, nici de răcoare vara. „Pentru ce cheltuiţi argintul vostru,
pentru ceea ce nu vă hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii voastre pentru
ceva ce nu vă satură?” (Is. 55, 2).

2. Se fac vinovaţi înaintea lui Dumnezeu de păcatul sinuciderii, pentru că prin
otrava nicotinei din tutun, treptat – treptat, îşi distrug sănătatea şi îşi scurtează
viaţa lor şi a semenilor lor care îi imită, pogorându-se înainte de vreme în
mormânt şi în iad, dacă mor nepocăiţi, adică negrijiţi sufleteşte după rânduiala
Sfintei Biserici Ortodoxe. „Omul tare va fi ca un câlţi şi lucrarea lui ca o scânteie;
amândoi vor arde împreună şi nimeni nu-i va stinge” (Is. 1, 31).

3. Se fac vinovaţi de păcatul spurcării sau profanării trupului lor, care formează
Biserica lui Dumnezeu celui viu, pentru că locuieşte Duhul lui Dumnezeu într-
însul, făcându-l astfel, prin patima fumatului de tutun, sinagogă a Satanei (Apc.
2, 9). „Iată, stau la uşă şi bat; dacă va auzi cineva glasul Meu şi-mi va deschide
uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi cu Mine” (Apc. 3, 20). „Dacă mă iubeşte
cineva pe Mine, va păzi cuvântului Meu şi Tatăl Meu îl va iubi pe el şi la el vom
veni şi locaş la dânsul vom face” (Ioan 14, 23). „Au nu ştiţi că sunteţi casa lui
Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi? De va strica cineva
casa lui Dumnezeu, strica-l-va pe acela Dumnezeu; căci casa lui Dumnezeu
Sfântă este care sunteţi voi” (1 Cor. 3, 16 – 17).

4. Se fac vinovaţi de păcatul defăimării Duhului Sfânt care locuieşte într-înşii,
care cu fumul acestei tămâi diavoleşti, este alungat, precum stuparul alungă
cu fum albinele pentru a le lua mierea. Duhul Sfânt cel lucrător a tot binele
fiind alungat, satan intră astfel în sufletul lui ca stăpân, şi îl tiraniseşte ca pe
cel pătimaş, în felurite forme (1 Cor. 3, 17; 6, 19 – 20; Ioan 14, 23; Mt. 12, 43
– 45; Lc. 24, 26; Ioan 5, 14; Evr. 6, 4 – 6; 10, 26 – 31; 2 Petru 2) pentru
aceasta, precum se scrie în cartea celor 24 Vămi ale Văzduhului, sufletele
idolo-slujitorilor fumători se prăbuşesc în iad la vama a 23–a.
Slujitorii acestui idol, care sunt mai săraci de bani, sunt aruncaţi de idolul

acesta în prăpastia învrăjbirii casei. Tulburaţi de grozăvia acestei idolo-slujiri, ei
mustră, ceartă, ocărăsc, bat şi îşi schingiuiesc femeia şi copii, ca, din pământ din
iarbă verde, să-i scoată şi să-i aducă tămâia satanei, idolul nedespărţit şi mult mai
iubit decât soţia, copiii, binevoitorii săi, ba chiar şi decât Dumnezeu? Să mai
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zică unii că fumatul nu-i lucrul diavolului! Cine nu ştie că fumatul e un nărav rău, un
lucru neplăcut lui Dumnezeu? Oricine ştie până şi copii mici care aud cuvântul lui
Dumnezeu şi se ostenesc ca să-l păzească pe el pentru a deveni fericiţi.

„Tot cel ce ştie a face binele şi nu-l face, păcătuieşte”, zice Dumnezeiasca
Scriptură (Iac. 4, 17; Lc. 12, 47; Ioan 9, 41; 15, 22; Rom 1, 21 – 22, 32; 2, 17 – 34).

Noi creştinii, înfiaţi lui Dumnezeu prin a doua naştere, din apă şi din Duh, dacă
vrem a ne mântui sufletele, suntem supăraţi adeseori de diavolii care vor să ne scoată
din slobozirea lui Dumnezeu (Iov 1, 6 – 22; 2 Cor. 12, 7), ispitiţi (2 Împ. 24; 1 Paral 21;
1 Cor. 7, 5; 1 Tes. 3, 5), şi prigoniţi (Lc. 22, 31; 1 Petru 5, 8; Apc. 2, 10); dar trebuie să
ne împotrivim (Iac. 4, 7; 1 Petru 5, 9) înarmându-ne împotriva lor cu armele lui Dumnezeu
şi făcând rugăciuni fierbinţi către Tatăl nostru Cel ceresc, ca să ne scape de bântuielile
satanei (Mt. 6, 13; Ioan 17, 15; Lc. 11, 4) şi astfel, cu ajutorul Dumnezeiesc vom ieşi
biruitori (Rom. 16, 20) asupra duhurilor răutăţii (Efs. 6, 10 – 20).

Tot cel ce păcătuieşte este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuieşte dintru
început şi Fiul lui Dumnezeu s-a arătat nouă, ca să strice lucrurile diavolului (1
Ioan 3, 8). Cunoscând acestea, noi creştinii botezaţi şi îmbrăcaţi în Domnul nostru
Iisus Hristos (gal. 1, 27), să luptăm din răsputeri pentru a scoate din mijlocul nostru,
pe lângă celelalte păcate care ne rănesc sufletele, şi pe acest „idol al fumatului de
tutun”. Să luptăm şi contra acestui păcat cu care mulţi creştini nebăgători de seamă,
de darul ce ni s-a dat de la Dumnezeu (Neemia 9, 20), prin Sfântul Botez şi Sfânta
Spovedanie (Mt. 10; 16, 18 – 19); Ioan 15, 15 – 16; 20, 21 – 23; F. Ap. 2; 6, 8- 15;
14, 23), se fălesc şi se îngâmfă, fumând în orice vreme şi loc, ba şi în sfintele curţi
ale lui Dumnezeu şi uneori chiar şi în uşile Sfintelor Biserici ale Dumnezeului celui
viu (F. Ap. 28, 10 – 22; Ieş. 25, 8; 40).

Aceasta este o obrăznicie grozavă împotriva lui Dumnezeu şi profanare a sfintelor
curţi (Ieş. 27, 9 – 19; 38, 9 – 20) şi ale Bisericilor lui Dumnezeu (Lev. 10, 1 – 7; 2 Paral.
26, 16 – 21), pe care pas cu pas o urmăreşte pedeapsa celui Preaînalt. Să ne păzim,
iubiţilor, de această idolatrie, care în loc de folos aduce împătrită şi încă mai multă
ruină, pătimaşilor fumători. (din „Fumatul este un păcat? - Protos. Nicodim Măndiţă)

Tutunul
triumful prostiei

Printre marile prostii umane se numără şi fumatul. Nici un animal nu consumă
o plantă otrăvitoare, din instinct de conservare sădit de la Dumnezeu în animal.
Omul, însă, având libertate nemărginită, consumă şi această plantă extrem de
otrăvitoare, prin amăgirea satanică. Un gram de nicotină omoară un cal. Desigur,
fumatul este o invenţie satanică. Omul strânge între buze otravă din ţigară,
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creând o oarecare plăcere, şi crede că e mai interesant, mai măreţ, când fumează.
Diavolul îl face să uite că atunci e mai slab, mai zăpăcit şi mai nervos, când fumează
şi-şi distruge banii şi sănătatea.

Dumnezeu a poruncit să tămâiem. Prin tămâiere fug diavolii, fumul tămâii “se
ridică în sus cu rugăciunea sfinţilor” (Apoc. 8, 4). Diavolul şi-a inventat şi el o
tămâie. Un fel de cult satanic. Mulţi diavoli se bucură şi joacă în jurul celor ce le fac
voia. Să fugim de fumat. E expresia triumfului prostiei asupra omenirii. Tutunul nu
aduce nimic bun. Nu putem scăpa singuri de fumat din cauză că diavolul susţine
această patimă. El obişnuieşte pe om cu fumul şi focul veşnic din iad. Noi scăpăm
de fumat prin spovedanie şi rugăciune fierbinte de şapte ori în zi, din 3 în 3 ceasuri
(6, 9, 12, 15, 18, 21, 24) şi luând dimineaţa apă sfinţită şi anafură.

“Comparând cele două substanţe nocive, tutunul şi alcoolul, nu trebuie uitat
că, din punct de vedere medical, consumul de nicotină în orice caz este mai nociv
şi mai nefavorabil menţinerii unei sănătăţi integre, decât consumul moderat de
alcool. Căci, pe când alcoolul este ars şi eliminat rapid şi fără reziduuri, corpul nu
elimină nicotina, una din cele mai violente otrăvuri vegetale – decât foarte lent. Şi
efectul otrăvii este cu atât mai periculos cu cât locul ei de atac este reprezentat de
cel mai slab punct al organismului nostru: sistemul circulator. Sunt lezate, pe lângă
muşchiul cardiac şi sistemul său de conducere şi vasele coronare. Un alt efect
nefavorabil al nicotinei este spasmul vaselor sangvine, cele mai mici – capilarele –
, stare ce poate fi “măsurată” constatând încetinirea circulaţiei sângelui,
hipertensiunea arterială, şi scăderea temperaturii la vârful degetelor de la mâini şi
picioare. Este în afara oricărui dubiu că un consum excesiv de nicotină poate
favoriza apariţia infarctului de miocard. De asemenea, nu poate fi neglijată legătura
dintre consumul mare de nicotină, în special sub formă de ţigarete şi îmbolnăvirea
de cancer pulmonar.

Există motive puternice pentru care tocmai ţigaretele, al căror consum este în
continuă creştere, sunt considerate ca fiind în mod special nocive. Pe de o parte,
ţigareta este mai bogată în nicotină şi celelalte otrăvuri ale tutunului ca piridina,
acidul prusic, oxidul de carbon, amoniacul, hidrogenul sulfurat, antracenul etc.
decât ţigara de foi care, la rândul ei depăşeşte tutunul de pipă în conţinut de nicotină.
Pe de altă parte, în timp ce se fumează ţigareta, fumul este aspirat în plămâni,
ocazie în care sunt absorbite de opt ori mai multe toxine decât la fumatul “simplu”.
Dar, nu numai fumătorul de ţigarete, ci şi cel de ţigări de foi trebuie să respecte
multe în vederea apărării sănătăţii sale: el trebuie să se gândească că şi în acest
caz “chiştocul” este foarte bogat în nicotină, în special la ţigările de foi umede, căci
tutunul care nu arde bine lasă să treacă multă nicotină în fum şi că o ţigară reaprinsă
de mai multe ori este şi mai nesănătoasă.

Dacă privim în ansamblu, cele mai noi cercetări despre efectul fumatului asupra
organismului uman, devine necesară prevenirea împotriva consumului de tutun
celor ce doresc să-şi păstreze sănătatea”.

(Din Noua Carte a Sănătăţii, Ed. Medicală, Bucureşti – 1970, pg. 78)
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Stihuri Împotriva
fumatului

Arhim. Ilie Cleopa
Dimineaţa când se scoală,
Nu se roagă, nu se spală,
Ci pun în gură-o ţigară
Şi grăbiţi se duc afară.

Doi creştini de merg la treabă
Asta-ntâi şi-ntâi se întreabă:
“N-ai uitat să iei tutun?”
Ş-apoi alte vorbe îşi spun.

De te duci cumva într-o gară
Îi auzi “N-ai o ţigară?”
De voieşti să mergi în tren
Te sufoci ca-ntr-un infern.

În birouri de te duci
Nu ştii încotro s-apuci,
Valuri vinete de fum
Repede te scot în drum.

Sau de intri într-o casă
Vezi ţigările pe masă,
Căci tutunul blestemat
Este, azi, mult căutat.

Copilaşii cei cuminţi
Se deprind de la părinţi,
Şi de mici ei îi învaţă
Cu aşa fel de povaţă.

Când se duc apoi la şcoală
Şi mai mult fumează-n fală,
Căci văd chiar pe profesor
Că fumează-n faţa lor.

Ba fumează-n şi-n armată
Când i-apucă dor de casă,
Şi la lucru pe ogor

Bagă fum în gura lor.

De ţi-e dat să mergi la drum
Te sufoci de-atâta fum,
Nu de fum de lumânări;
Ci de fum de la ţigări.

Nu de fum de la uzine
Ci din gura ta creştine,
Nu de fum de la vulcani
Ci din piepturi de ţărani.

Căci acum vezi peste tot
Oameni mari, copii de-un cot,
Tineri, doamne şi bătrâni,
Lucrători, săraci, stăpâni

Sănătoşi şi suferinzi
Călători, orfani, flămânzi
Ce fumează tot mereu
Supărând pe Dumnezeu.

Oare acestea ce să fie?
Ce păcat şi ce urgie?
Căci creştinii de acum
Vor mai mult să zacă-n fum.

S-au hrănit de aer bun
Vor otravă şi tutun
S-au hrănit cu bani şi joc,
Vor acum să ardă-n foc.

S-au hrănit de sănătate
Anii-i cheltuie-n păcate.
S-au hrănit de toate-n viaţă,
Nu mai vor nici o povaţă.

Am trei lei prin buzunări
Şi îi ţin pentru ţigări.
Iar femeile acasă
N-au ce pune azi pe masă.
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Ori în casă, ori la masă,
Ori în gară, ori pe-afară,
Fumătorii una ştiu,
Să poarte focul la brâu.

Şi ţigări prin buzunări
Ca să scoată fum pe nări,
Şi de ce acest păcat
Pre urât şi blestemat?

Că-ntâlneşti în orice loc
Numai fum, tutun şi foc,
Acest foc ne spune multe
Însă cine stă s-asculte?

În curând el se v-antinde,
Tot pământul va cuprinde.

Judecata cea de-apoi
Vai, se apropie de noi,
Şi nu ne gătim deloc,
Singuri vrem să ne dăm foc.

Ce păcat urât la oameni,
Vai, cu cine să-l asemeni,
Că prea mult s-au învăţat
Cu tutunul blestemat.

Azi, mai mulţi dau liturghie
În colţ la tutungerie,
Unde-n loc de lumânare
Rând pe rând aprind ţigare.

Chiar şi-n sfinte sărbători
Mulţi fumează-adeseori,
Şi cu gura întinată
Vin la slujbă câteodată.

Dar păcatu-i şi mai greu
În faţa lui Dumnezeu.
Că nu vor să-l părăsească
Nici măcar să-l spovedească.

Unii spun cu-adevărat
Că a fuma nu-i un păcat.
Căci nu spune în Scriptură
Să nu porţi tutun în gură.

Pentru asta şi păstori
Vezi fumând adeseori,
Şi minţesc sărmana turmă
Ca în vremea cea din urmă.

Alţii cată să fumeze,
Şi prin fum să se calmeze
De nevoi şi de necaz
Precum cred atâţia azi.

Unii se-ncăpăţânează
Şi mereu mai mult fumează,
Alţii zic din necredinţă:
“L-aş lăsa, dar n-am voinţă”.

Iată cum grăiesc creştinii
Tot la fel ca şi păgânii
Însă aceia n-au o lege
Ca să cadă-n fărdelege.

Şi iată acum poporul
Şi-a uitat Mântuitorul,
Nu-L iubeşte, nu-L ascultă
Ba mai mult, Îl şi insultă.

Tabachera şi tutunul
Nu lipseşte nici la unul,
Dar la piept o sfântă cruce
Nicidecum nu o pot duce.

Ce răspuns vei da creştine,
Căci de cruce ţi-e ruşine,
Dar de fum şi de tutun
Nu te laşi de el nicicum.

Pieptul tău îl faci cuptor
Şi de cancer purtător,
Gâtu-i coş negru-negrit
Gura-i loc prea împuţit.
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Tulburările provocate de fumat
Dr. Alex Comăniţă

Uitarea. Acţiunea tutunului se simte aproape asupra tuturor organelor şi sistemelor din
trupul omului. Cel mai atacat însă pare a fi sistemul nervos. Astfel, fumătorii pătimaşi au o
memorie foarte scurtă, cu deosebire uită cuvintele. Uneori vorbirea devine foarte greoaie.

Tremurături. Cu deosebire tremurăturile mâinilor, ajungând să facă uneori scrisul
foarte anevoios. Aceste tremurături însă dispar îndată ce se lasă de fumat.

Ameţeli. Pricinuite uneori şi din cauza stomacului care se resimte de la abuzul de tutun
şi din cauza otrăvii tutunului intrat în sânge. Aceste ameţeli au ceva deosebit. Apar îndată
după prima ţigară de dimineaţa, apar deci cu primul fum de tutun tras în piept şi apoi dispar.

Nevralgia (dureri) afectează şi se localizează la umeri şi la braţe. Aceste nevralgii sunt
de scurtă durată. În unele cazuri aceste dureri se aseamănă cu durerile de angină pectorală.

Tubul digestiv este şi el atacat la fumători
Dinţii le sunt negri, stricaţi şi predispuşi la cădere foarte lesne.
Gura inflamată iar căptuşeala limbii şi a gurii îngroşată şi acoperită cu nişte plăci

lăptoase, ce diminuează funcţionarea glandelor gustului. De aceea, fumătorul nu are
gustul mâncării aşa bun şi curat, ca unul ce nu fumează.

Fundul gâtului (faringele) este roşu, iritat din cauza fumatului şi a căldurii fumului de tutun.
Laringele de asemenea, este influenţat şi în unele cazuri se observă o tuse cu

adevărate spasme.
Stomacul este tulburat în funcţiunea lui. Fumătorul nu are poftă de mâncare şi

are scuipat mult în gură, mistuirile sunt anevoioase şi este aproape continuu constipat.
Inima şi arterele. Tutunul tulbură funcţiunea inimii. El provoacă palpitaţii (bătăi de

inimă) şi intermitenţă, care se constată cu deosebire spre seară, când organismul
este mult mai intoxicat de otrăvurile tutunului fumat în timpul zilei.

Toate aceste tulburări încetează odată cu lăsarea fumatului. Sunt cazuri când bolnavii
simt în partea inimii dureri atât de violente şi asemănătoare cu acelea de angină de piept, încât
s-a ajuns la concluzia că tutunul contribuie în mare măsură la producerea acestei boli, ucigătoare
în cele mai multe cazuri. Şi aceste dureri dispar, îndată ce individul se lasă de tutun.

Organele genitale sunt şi ele tulburate în funcţiunea lor din pricina tutunului. La
bărbaţi se constată o adevărată impotenţă; iar la femei se observă în multe cazuri
avorturi repetate, sau dacă nasc copii, să fie slabi şi debili.

Organele simţurilor sunt influenţate de folosirea tutunului.
Gustul la toţi fumătorii este schimbat. Mersul, de asemenea, mai slab. Uneori

medicii constată la fumători un catar al urechii şi în unele cazuri chiar otită. Mai sunt
însă multe neajunsuri provocate de fumat. Noi n-am arătat aici decât pe cele mai
răspândite. Desigur nu toţi fumătorii observă aceleaşi tulburări şi în aceeaşi măsură.
Unii le simt mai puternic, alţii mai slab. Se prea poate întâmpla ca d-voastră, iubiţi
cititori să nu simţiţi nici una din tulburările arătate mai sus, dar mai devreme sau mai
târziu, ele se arată sigur şi uneori destul de tare. De aceea, gândiţi-vă la viitorul
dumneavoastră şi al copilaşilor şi eliberaţi-vă de robia fumatului, care aduce foarte
multe neajunsuri şi pagube, dar foloase nici unul. Ci numai risipirea banilor, a vremii şi
a sănătăţ i i , precum ş i pierderea sufletului.



     Porunca Iubirii  2001 -  vol. 648

Arta creºtinã.
 Muzica ºi poezia religioasã

Un scriitor îndumnezeit:

Ieroschimonahul Daniil Tudor
 (scriitorul Sandu Tudor)

Despre ieroschimonahul  DANIIL TUDOR, stareţul de la Mănăstirea  Rarău,  trecut de
mult la cele veşnice, credincioşii din aceste locuri mai vorbesc şi acum cu evlavie şi

sfială, aşa cum se cuvine să te împărtăşeşti din miracolul sfinţeniei pe Pământ.
Oamenii duhovniceşti, care l-au cunoscut, spuneau despre Părintele Daniil că a convertit

pe mulţi oameni la credinţă şi i-a vindecat  pe mulţi păcătoşi de bolile sufletului şi ale
trupului prin puterea rugăciunii neîncetate, cea a  “Rugului Aprins”, care arde şi nu se
mistuie. După interpretarea dată de părintele Daniil, Rugul aprins, care ardea şi nu mistuia
(Ieşirea 3, 2-5), este un simbol al Maicii Domnului, dar şi un simbol al “ Rugăciunii lui
Iisus”. Prin această rugăciune Harul lui Dumnezeu coboară în inima noastră şi o aprinde cu
focul imaterial ( Luca 12, 49), asemănător cu cel din “ Rugul Aprins” sau cu cel pe care l-
au simţit Sfinţii Apostoli la Emaus.

Pentru urcuşul nostru duhovnicesc la Cer, părintele Daniil Tudor a scris  “Imnul Acatist
la Rugul Aprins al Maicii Domnului”, Maica Preacurată fiind aleasă ca model şi ajutor în
îndumnezeirea noastră,  imn în versuri de o trăire cutremurătoare, în care duhovnicul şi
poetul se unesc aureolaţi de vocaţia mântuitoare, pentru că IEROSCHIMONAHUL DANIIL
TUDOR este unul şi acelaşi cu scriitorul SANDU TUDOR.

 Vasile Voiculescu scria despre el în martie 1958:
“ Te-ai tras din veac şi din lume în taina sihăstriei,
Râvnind să fii un simplu ieroschimonah,
Dar harul te urmează şi peste plai valah
Te unge însuşi Duhul, vlădică-al poeziei”

Opera lui Sandu Tudor nu este cunoscută publicului larg.
Licenţiat în filosofie (1928), activitatea de scriitor a lui Sandu Tudor a fost remarcată

în anul 1925, când a apărut primul său volum de versuri, intitulat “ Comornic”. Cartea a
fost bine primită de critica literară a vremii.

Anterior volumului de versuri,  Sandu Tudor publicase în 1923 o carte de însemnări “
Patos şi Patmos”.

Ziarist, orientat în special în jurul revistei “Gândirea” (1925-1927) al cărei redactor
şef era Nichifor Crainic, Sandu Tudor a avut o importantă activitate publicistică  şi la
“Convorbiri Literare”, “Familia”, “Contemporanul”, “Cuvântul literar şi artistic”, pentru a
le numi pe cele mai cunoscute publicaţii  din epocă.
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Retras din gruparea de la “Gândirea”, a înfiinţat  el însuşi o revistă “Floarea de foc”
care a apărut, însă, cu intermitenţe, apoi ca supliment al ziarului ‘“Credinţa” (1933 –1938),
ziar ulterior suspendat.

 Împreună cu Constantinescu Iaşi şi Alexandru Mihăileanu, Sandu Tudor a întemeiat
o grupare de luptă antifascistă. Deşi este urmărit de Siguranţă, va scoate  clandestin
“Buletinul Antifascist” pe care îl redactează scriind articolele de fond. În anul 1942 este
arestat de Siguranţă, împreună cu alţi scriitori şi ziarişti.  Eliberat la scurt timp a încercat,
dar nu a reuşit să scoată din nou revista “ Floarea de foc”.

În acelaşi an i s-a publicat în volum la “Fundaţia regală pentru literatură şi artă”,
”Acatistul Prea cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, boarul din
Basarabov”, publicat într-o primă formă în revista “ Gândirea” 1927 .

Scriitorul Sandu Tudor a fost  iniţiatorul în 1945 al mişcării  spirituale “ Rugul Aprins”,
destinată înnoirii vieţii în Hristos, mişcare pe care s-a gândit să o înfiinţeze în România,
după  experienţa trăită  la muntele Athos pe care îl vizitase încă din 1928.

Experienţa mistică de acolo l-a determinat, la 25 iunie 1948,  să se  călugărească,  intrând ca
frate la mănăstirea Antim.  Tot în acest an a fost tuns în monahism şi a primit numele de “ Agaton”.

În anul 1949 a fost din nou arestat şi a fost eliberat în 1952.
Din 15 noiembrie 1953  a devenit stareţul Mănăstirii Rarău.
La Schitul Rarău, în faţa icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului,  a scris ultima

şi cea mai frumoasă variantă a Imnului Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului.
În 14 iunie 1958 a fost  arestat din nou şi condamnat la 25 de ani de temniţă grea.
A murit în închisoare în anul 1962.
(date culese din cartea „Viaţa Ieroschimonahului Daniil Tudor” – Editura Panaghia)

***
Întrucât în data de 24 decembrie  se împlinesc 105 ani de la naşterea marelui poet şi

duhovnic care a fost SANDU TUDOR, aducem în revista noastră un omagiu acestui mare
spirit românesc din Rarău, prin publicarea unor minunate poezii, primite la redacţie de la
ierod. Cleopa Paraschiv (Mânăstirea Rarău):

Psalm

Cu buze groase de tină
sufletul meu soarbe lumină
şi mănânc de pe cer luceferi somnoroşi
cu ochii uimiţi şi umbroşi.
Sunt răsunător ca o vioară
la glasul izvoarelor ce mă-mpresoară,
Şi ca un trandafir de nămiază
mă bucur de rouă şi de rază.
Nemărginirea şi zarea de la sine
se doresc şi cântă în mine.
Plutesc pe plinătatea ce nu poate să mă
încapă,
ca o frunză picată pe apă.
Cu teamă tainică tăcerea mă spânzură

peste arcul inimii cu prea blândă măsură.
Şi de ascult peste mine stăruitor
la rădăcina gândului viitor,
văd lumea de dincolo cum mă biruieşte,
formă străvezie ce în mine se-nnoieşte.
Şi din dulceaţa adevărului împresurat
alerg peste hăţişuri ca cerbul neînduplecat.
Beau la lăuntru şi însetez în afară
aflu în duh şi caut peste ţară,
peste toate vârstele mă risipesc şi mă adun
şi nu mai ştiu de-s înţelept sau nebun.
Aş vrea să zbor ca neprihănitul porumb
şi să ascund sub cămaşă aripile de plumb.

(nedatată)
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Ihtis

Ca o dulceaţă minunată de psalm,
dragostea lui Dumnezeu ne împresoară.
Ca o cântare îmbălsămata, de peste tot
bucuria vieţii ne înfăşoară.
Şi inimile noastre însetoşate
Sorb din adâncă înfiorare,
ca peştii în apele afundate,
muzica binecuvântării Sale.

30 mai, 1953, Sihăstria

Stih smerit

Pe râpa rugăciunii, urzită în uitare
Să-ţi afli marea schimă a gândului călit.
Şi la un schit de vis, pe drumul ocolit
Dintre dezgustul vieţii şi binecuvântare.

Cu îngerul tău frate, la Locul cel sfinţit
S-ajungi să hodineşti în blânda răsuflare.
Şi să-nţelegi în har ce-ţi dă spre dezlegare
Cu pustnicesc îndemn, acest stih smerit.

mai 1955

Cutia de ispită

Între umbră şi soare,
a sărit o floare,

Sângele de vis
din paharul închis
cu petale de fum
se îngână lângă drum.

Cu parfumul vinovat
al lutului curat,
leagănă sfielnic,

aplecat feciorelnic.
Şi-n seninul deschis,

ca un nimb înscris,
ispita din pământ
caută un sfânt.

[nedatată]

Analoga întâlnirilor
                  “Cel ce se vede pre sine are o bucurie

mai mare decât dacă ar vedea un înger”
(Grigore Sinaitul)

Umblam pe drum, departe, departe,
pe ţara durerii înserate.

Rotundă, azurie, zarea
avea culoarea profundă
a blândeţii năvălită din vis.

Umblam cu sandala pe drumul deschis,
fără praf, fără fum, fără fund.

Slobod de mine, mă însăilam
parcă de umbră cusut
pe buza de glod a şleahului bătut.

Ca un înşirat, şăgalnic şuhav,
pasul fostului pribeag tăcut
mă purta atât de supus şi de blând,
înfăşurat în zarpola străvezie
a unui gând.

Mergeam tihnit, domol, în nehabar,
aşteptând parcă să vie,
ca la o întâlnire străină,
cineva sau ceva din ştearsa stihie,
cineva ca o molcomeală de lumină,
dar voinic ca o namilă senină
a unui străbun;
cineva biruit bine de viaţă,
dar atât de bun;
cineva cu înserare smeadă pe faţă,
suflet mai mult decât curat,
suflet de om, de domn, de bărbat.

Eu singur, însă, eram în singurătate,
pe drumul acela de-nserare, departe,
drum pe care nu ajungi undeva,
drum ce duce în nicăieri
şi pe care nimeni nu se întoarce şi vine,
drumul scrumit al ceasurilor de ieri.

Şi cum veneam singur, însingurat de adâncime,
iată-mă alături de mine
cu străinul pe care doream
să-l întâlnesc
şi pe a cărui umbră umblam,
dar parcă fără să-l mai rănesc.

Bună seara, prieten bun şi domnesc,
intră la lăuntru, cum se cuvine,
ca să mă bucur cum rupi sfânta pâine
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  Dumnezeu este iubire.

 Dragostea dintâi

Limba Iubirii este Tăcerea
Maica Gavrilia

...Am venit aici ca o străină. O străină este totdeauna străină. Cât trăiesc,
voi fi sigură că aceasta este menirea mea: să fiu întotdeauna străină, nu numai
într-o ţară, ci în tot pământul. Noi, elinii născuţi în Constantinopol, eram străini
pentru turci, cu toate că acel pământ era moştenirea noastră. Când ne-am mutat
în Elada, eram ca “nedoriţi”, şi deci iarăşi străini... Când, pentru a-mi continua
studiile, am plecat în Elveţia, Franţa şi Anglia, din nou am fost străină... La fel şi în
America. Când, cu puţine luni înainte de a mă reîntoarce în Elada, mi-au dăruit în
Anglia cetăţenia Britanică, am refuzat-o, deoarece nu o doream... Astăzi, India
este tot mai mult naţionalistă. Aceasta este, de altfel, “evoluţia” firească a istoriei
... Ocupaţie, eliberare, şi după aceea conştientizarea că ţin în mâini o cultură moartă
şi o filosofie pe care nimeni nu o mai practică... Astfel vor rămâne, cred, până
când, după câteva secole, se va naşte noua societate indiană...

Cu puţin timp înainte, am avut greutăţi în a-mi prelungi permisiunea de
şedere. Pe atunci încă credeam că voi rămâne aici. Mai târziu mi-au dăruit cetăţenia
indiană (şi în plus o bucată de pământ pentru întreţinerea bolnavilor de lepră). În
cele din urmă am refuzat-o şi mi-au dat numai o simplă prelungire pe doi ani, care
este valabilă până la sfârşitul lui mai 1959. Şi acum ceva care va şoca – cu un an
înainte m-ar fi şocat şi pe mine: Sunt sigură că voi pleca din India! Mi se pare că
şederea mea se termină. Experienţele pe care trebuia să le iau, le-am luat. Încă o
dată voi lăsa toate şi voi urma... plecând din această ţară, odată ce nu mai am
nimic de luat. Trupul meu a devenit atât de mic, rămânând doar “purtătorul” firav al
sufletului meu. La urma urmei, ce importanţă are unde suntem? Este de ajuns să
fim ceea ce Acela doreşte să fim. Din martie 1957 nu mi-a mai fost propus vreun
serviciu anume. Cred că Dumnezeu nu doreşte să mă mai ocup absolut cu nimic.
În aceste şase luni de când deja sunt aici, mă aflu în prezenţa Lui şi nu am nevoie
de nimic altceva. Nimeni nu-mi lipseşte şi pe toţi îi iubesc, cum iubesc şi pe aceia
pe care Dumnezeu îi scoate în drumul meu.

Într-un anumit fel, simt că-mi este de ajuns să mă aflu înlăuntrul inimii mele
cu cei pe care îi iubesc. Ce să spun? De vreme ce limba lui Dumnezeu este Tăcerea,
atunci limba Iubirii este Tăcerea.
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Într-un fel sau altul, suntem singuri. Fiecare om este total diferit de oricare
altul. De aceea singura fericire se află în “Dumnezeu şi eu pe pământ”. Numai
astfel poţi să-i iubeşti pe toţi şi să împarţi cu toţi chiar şi cele mai mărunte lucruri şi
să dăruieşti bucurie, chiar şi pentru o clipă. (Epistole, 29.07.1958)

Tace Dumnezeu, tăcem şi noi
 Arhim. Sofronie de la Essex

Scrisoare a către o doamnă din Cipru

Cincizeci şi şapte de ani sunt de când port rasa şi mi se pare că n-am dorit
a-mi neglija mântuirea, ci totdeauna cu mare teamă şi lacrimi L-am rugat pe
Dumnezeu să fie milostiv cu mine, să-mi ierte păcatele şi să nu mă lepede de la
aşternutul picioarelor Sale.

Am încercat, mi se pare, după puterile mele, să nu nedreptăţesc nici o
persoană pe pământ; mai mult chiar să-mi dea Dumnezeu bărbăţia de a sluji cât
mai mulţi oameni cu putinţă posibil fără să aştept de la ei nici o plată materială sau
spirituală, ci aşteptând doar de la Dumnezeu darul iertării păcatelor mele.

Şi cu toate acestea, în tot acest timp, de mai mult de jumătate de secol, nu
am cunoscut perioade de pace sau de siguranţă, ci totdeauna simţeam în jurul
meu ameninţări sau cel puţin stări ostile. În tot ceea ce încerc să fac, chiar în cel
mai mic lucru, totdeauna întâlnesc piedici de netrecut. Porţile lumii acesteia, aproape
toate, sunt întotdeauna închise pentru mine. Am îmbătrânit şi nu am înţeles sensul
acestor încercări.

Prin urmare, sunt acestea semnalul urgiei lui Dumnezeu pentru mine, cel
păcătos, sau altceva se întâmplă? L-am rugat de nenumărate ori pe Dumnezeu
să-mi descopere pentru ce merg lucrurile aşa, iar Dumnezeu îmi răspunde
încontinuu cu tăcere.

De aici veţi înţelege că nu sunt în măsură să vă dau explicaţii la dramatica
încercare prin care treceţi. Dar vă avem totdeauna în rugăciunile noastre, cu durere
şi dragoste.

Greu este pentru noi să acuzăm pe Dumnezeu şi să ne îndreptăţim pe noi
înşine, dar din nou, nu este uşor să facem invers, ca prietenii lui Iov care doreau să
devină apărători ai dreptăţii lui Dumnezeu uitând de înfricoşătoarele chinuri prin
care a trecut Iov.

Astfel, tace Dumnezeu, tăcem şi noi. (1984)

Erată: La această rubrică, în “Porunca Iubirii”  4 / 2001, pag. 49, rd. 28, corect este:
“Identitatea dintre fiinţă şi iubire nu exclude izolarea eului care iubeşte...”
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 Biserica, neamul
si lumea,

Politica regimului comunist
 împotriva

 Bisericii Ortodoxe Române.
Decretul de Stat 410 din anul 1959

(4)
Surcel Razvan

Absolvent în anul 1999 al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Marturii inedite,
privitoare la aplicarea Decretului de Stat 410/1959,

culese din câteva manastiri ortodoxe românesti

Preambul
Odată cu instaurarea regimului comunist totalitarist în fruntea României după

anul 1948, societatea românească a fost supusă unui teribil genocid spiritual. Privea
neputincioasă la alterarea şi răsturnarea valorilor care-i confereau identitate atât în
faţa lumii cât şi înaintea lui Dumnezeu.

Rădăcinile poporului român au fost hrănite de veacuri de sentimentul religios, de
Biserică. El a crescut odată cu Biserica. Numitorul comun al poporului român cu care
s-a afişat în istoria Europei, a umanităţii, a fost Biserica. Această instituţie divino-
umană, a dat putere, tărie românilor de a ţine piept furtunilor istorice de care nu au
dus lipsă. Comuniştii au fost conştienţi de acest fapt extraordinar. Prin urmare, regimul
comunist a căutat să altereze naţia românească pornind de la rădăcini, ca să nu se
mai adape din izvorul nestricăcios al Bisericii ci din otrava importată a cărei esenţă şi
energie consta în negarea existenţei lui Dumnezeu. E normal ca în acest caz, roadele
spiritualităţii româneşti să fie în genere malformate. “Comunismul este un cancer so-
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cial. Unde se instalează rămâne pustiu” (Petre Ţuţea). Dacă iniţial Biserica Ortodoxă
Română s-a bucurat de o oarecare libertate sub comunişti, aceasta nu a continuat la
infinit. Treptat, Guvernul comunist a îngrădit libertatea şi activitatea Bisericii prin decrete
care loveau în special monahismul.

Apogeul stigmatizării mănăstirilor l-a constituit Decretul 410 apărut în toamna
anului 1959. Conform mărturiilor orale culese de la câţiva călugări şi călugăriţe, adunate
în paginile ce urmează, decretul prevedea următoarele: scoaterea din mănăstiri a
personalului monahal ce nu avea studii teologice – şcoală monahală, seminar sau
facultate de teologie, care nu aveau vârsta de 50 de ani în cazul femeilor şi 55 de ani
în cazul bărbaţilor. Erau lăsaţi să rămână în mănăstiri bolnavii, paraliticii, chiar dacă
nu îndeplineau condiţiile de vârstă şi studii.

Monahii pensionari primeau un alt statut dacă vroiau să primească pensie: ieşeau
în lume sau mergeau la azilele speciale cum a fost cel de la Sihăstria pentru bărbaţi
sau Viforâta pentru femei. Dacă nu voiau să părăsească mănăstirea atunci nu mai
primeau pensia.

Înainte de apariţia Decretului 410 au existat o serie de dispoziţii prin care au fost
scoşi minorii şi cei cu 4 clase primare.

Într-o situaţie precară au fost puse şi centrele episcopale care trebuiau să aplice
Decretul. Păstorul era nevoit să-şi scoată din turmă oile cele mai iubite şi să le arunce
de bună voie în gura lupilor. Au fost cazuri când unii episcopi nu au avut tăria să se
opună comuniştilor, temându-se de consecinţe. Au fost cazuri când episcopii pentru
a-şi păstra scaunele au scos şi călugări care nu intrau sub prevederile Decretului.

La ieşirea din mănăstire, călugărilor şi călugăriţelor li se dădea o sumă de bani,
de obicei 500 lei pentru a-şi începe o viaţă nouă în societate.

În mănăstiri, soseau liste de la episcopii în care erau nominalizaţi cei ce trebuiau
să părăsească obştea. Aceste liste veneau periodic. Cei care se opuneau să plece
din mănăstire erau ridicaţi şi scoşi cu forţa de către autorităţile Statului. Erau prinşi şi
cei care au încercat să fugă şi să se ascundă prin păduri sau prin podurile caselor.

Înainte de a pleca din mănăstire, monahii şi monahiile completau o cerere cu
câteva precizări personale, li se confisca uniforma călugărească şi îşi primeau suma
alocată. Cei care nu vroiau să-şi scoată uniforma monahală sau să-şi radă barba şi
să-şi tundă pletele erau condamnaţi la câţiva ani de închisoare.

Dintre cei nevoiţi să plece în lume, o parte dintre ei se retrăgeau la familiile lor,
alţii se angajau prin fabrici ca muncitori necalificaţi sau îşi întemeiau familii. De
asemenea, erau urmăriţi de Securitate ca nu cumva să tulbure ordinea publică prin
activităţi şi adunări religioase ilegale.

Mănăstirile care au nu au fost închise erau deseori inspectate de către Securitate
pentru a verifica numărul călugărilor sau dacă nu se complota împotriva regimului.
Viaţa obştilor era supravegheată fie prin securişti infiltraţi în rândurile monahilor, fie
prin monahi ademeniţi prin felurite promisiuni. Astfel că, Securitatea era la curent cu
orice mişcare se petrecea în cadrul obştii.

După primii 5 ani de la aplicare Decretului situaţia monahismului s-a mai înmuiat
şi datorită faptului că se începeau cursurile de ghizi pentru mănăstiri. Aceste cursuri
au început a se ţine prin anii 1965 în diferite centre din ţară, ducând la crearea de
posturi de ghid ceea ce a constituit o poartă de reintrare a monahilor pribegi din lume,
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în mănăstirile de care aparţineau.
O altă cale de reprimire în viaţa monahală a fost întocmirea de cereri de către cei

care împliniseră vârsta stabilită de Decret.
Acolo unde stareţii îşi iubeau cu adevărat obştea pe care o păstoreau, au încercat

prin diferite mijloace şi cu o rafinată diplomaţie să-i apere pe cei vizaţi de a părăsi
mănăstirea. Pentru aceasta motivau autorităţilor că au nevoie de personal pentru
îngrijirea mănăstirii.

Toţi martorii aplicării Decretului, pe care i-am intervievat au împărtăşit aceeaşi
opinie comună, că acest blestem ce s-a abătut asupra Bisericii lui Hristos nu s-a făcut
fără voia lui Dumnezeu. Monahii şi monahiile cu care am discutat mi-au mărturisit că
acest pârjol a curăţit mănăstirile care în ultima vreme adăposteau şi călugări ce nu
făceau cinste Bisericii şi uniformei pe care o purtau.

Din interviurile pe care le-am cules şi le-am inserat în paginile ce urmează, am
ajuns la concluzia că Decretul 410/1959 era aplicat diferit în fiecare eparhie în funcţie
de o serie de factori cheie: episcop, inspectorul de culte, stareţii mănăstirilor, oamenii
Securităţii. Spre exemplu, monahia Semfora Gafton, fostă stareţă a mănăstirii Poiana
Mărului din eparhia Buzăului a fost dată afară cu toate că era licenţiată în teologie, ea
neavând vârsta de 50 de ani. Maica consideră că această nedreptate i s-a întâmplat
din pricina episcopului locului care voia să-şi păstreze scaunul, dovedindu-se un
executant zelos.

În Moldova, focarul monahismului românesc, rigorile Decretului 410 s-au aplicat
cu mai mare duritate decât în celelalte zone ale ţării. Astfel, părintele Ioan, vieţuitor în
acea vreme la mănăstirea Slatina mi-a relatat faptul că autorităţile comuniste după ce
i-au alungat pe călugări au strâns cărţile cu caracter duhovnicesc ale mănăstirii şi le-
au ars.

La mănăstirea Neamţu, după cum îmi povestea un părinte de acolo, Paisie, după
decret trebuiau să rămână în această mănăstire 6 vieţuitori: 3 preoţi, 2 cântăreţi şi
stareţul.

La mănăstirea Agapia, conform mărturiei maicii Paraschiva, au scos şi maici în
vârstă, pe motiv că aveau rude care erau partizani, luptători anticomunişti. Cele care
s-au opus au fost bătute.

La mănăstirea Bistriţa din eparhia Râmnicului, după ce maicile au fost aruncate
în lume, au adus în locul lor copii handicapaţi. Acolo au rămas două maici ca să
îngrijească de biserica mănăstirii în care nu se mai oficia regulat Sfânta Liturghie.

Părintele Gamaliil, când a văzut că mănăstirea Cozia, a cărei stareţ era şi este,
rămânea aproape goală de călugări în urma Decretului, şi episcopia nu lua nici o
măsură, şi-a depus cererea de demisie în cazul în care nu se lua în considerare
dorinţa sa de a rămâne 8 monahi şi nu 4 cum era prevăzut.

La Arad, în cele două mănăstiri ale sale, Bodrogul şi cea din cartierul Gai,
prevederile Decretului au fost aplicate cu brutalitate chiar de către oamenii episcopiei,
înspre durerea călugărilor şi a maicilor. Acestea s-au petrecut îndată după moartea
episcopului Andrei Magieru care era considerat reacţionar de către comunişti. Astfel
că mănăstirea Bodrog a fost la un pas de desfiinţare, fiind lipsită de preot, în timp ce
mănăstirea din Gai a fost transformată în crescătorie de pui.
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Mărturii
Mănăstirea Techirghiol

16. 07. 1998
Ca interlocutoare în privinţa Decretului din 1959 am avut-o pe maica stareţă a acestei

mănăstiri, Semfora Gafton. Cu multă amabilitate, maica stareţă mi-a relatat cât a avut de
pătimit de pe urma decretului. Dar înainte de a vorbi despre acesta, aş dori să prezint
sumar câteva date biografice din viaţa acestei monahii luptătoare pentru Hristos.

Aşadar, maica Semfora Gafton s-a născut în anul 1928, undeva în sudul ţării prin zona
Brăilei. A fost unicul copil al unei familii simple şi evlavioase. Din copilărie a primit o educaţie
religioasă. Simţindu-se atrasă de Biserică şi de Hristos, s-a hotărât, împotriva voinţei părinţilor
ei, să intre în monahism la vârsta de 18 ani şi să devină mireasa lui Hristos.

A absolvit Seminarul monahal de la mănăstirea Plumbuita şi Facultatea de teologie
ortodoxă din Bucureşti. După finalizarea studiilor, în anul 1956, s-a întors la mănăstirea
Poiana-Mărului. Când a primit ordinul de a părăsi mănăstirea, maica Semfora Gafton era
stareţa acestei mănăstiri şi avea vârsta de 38 de ani.

După relatările sale, în urma apariţiei Decretului 410 aproximativ 80% din totalitatea monahilor
din România au fost aruncaţi din mănăstiri şi trimişi în exil în societatea românească comunistă.

Decretul a prins vigoare în toamna anul 1959 începând cu mănăstirile din Moldova.
Acest Decret a produs o mare tulburare în rândul monahilor. Mai ales că nu a fost

aplicat în mod egal peste tot, ci era lăsat la latitudinea episcopilor care oscilau între
tergiversarea aplicării acestui Decret monstru sau într-un exces de zel din dorinţa de a-şi
păstra tronurile episcopale, scoţând chiar monahi care nu corespundeau condiţiilor
prevăzute de decret. Spre exemplificare, maica Semfora, l-a dat pe episcopul Antim al
Buzăului, care pentru a-şi păstra scaunul episcopal a scos din mănăstirile ce aparţineau
eparhiei sale şi monahii care nu erau vizaţi de Decret.

Sistemul de golire al mănăstirilor era următorul: prin ordin de la Guvern – trebuiau să
iasă din mănăstiri toţi vieţuitorii sub vârstă de 20 de ani femeile şi 25 de ani bărbaţii. Apoi
a apărut Decretul 410/1959 care obliga să iasă din mănăstiri toţi cei care aveau sub 50 ani
femeile şi 55 ani bărbaţii. Puteau intra şi rămâne în monahism cei cu pregătire teologică,
cum a fost şi cazul maicii Semfora Gafton, care din nefericire a fost obligată să părăsească
mănăstirea. Statul putea controla prin inspectori teritoriali dacă s-a aplicat corect Decretul.

O parte dintre monahi au părăsit mănăstirile înainte de a fi scoşi, în ideea că oricum
vor fi alungaţi şi încercau să-şi găsească locuri de muncă. Iar alţii căutau să se aşeze prin
satele din jurul mănăstirii de metanie.

În aceste circumstanţe, patriarhul Iustinian Marina a depus cârja spunând: “Eu nu am
monahi de dat.” Şi s-a retras din scaunul patriarhal plecând la Piteşti, la schitul Dragoslavele
unde a rămas câteva luni până ce a fost rechemat la Bucureşti.

În mănăstirile din eparhia Bucureşti, patriarhul Iustinian n-a scos nici un călugăr.
Ca mulţi alţi monahi, maica Semfora s-a întors în sânul familiei sale. Apoi a plecat la

Galaţi ca să-şi caute un loc de muncă. Datorită faptului că era în atenţia Securităţii, maica
Semfora a întâmpinat greutăţi în obţinerea unui loc de muncă. Astfel a muncit o vreme la
grădinile de zarzavat, apoi ca muncitoare necalificată la o cooperativă timp de câteva luni.
Conducerea cooperativei văzând că au de-a face cu o persoană sârguincioasă şi
ambiţioasă, cu toate că ştiau că fusese stareţă, au promovat-o ca magazioner, apoi contabil
şi mai apoi şef de producţie la respectiva cooperativă. Însă, P.C.R.-ul a tras la răspundere
conducerea cooperativei din pricina promovării fostei stareţe pe motiv că nu era membru
P.C.R. Aşadar, după 3 ani de zile, maica stareţă s-a transferat la episcopia
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Galaţiului pe post de contabil principal.
În toamna anului 1966 maica Semfora s-a prezentat cu cererea de revenire în

monahism la patriarhul Iustinian, care i-a oferit 2 alternative: să fie ghid la Curtea de Argeş
sau stareţă la mănăstirea Samurcăseşti ce aparţine de arhiepiscopia Bucureştilor.

Prin anii 1965-1966 s-au organizat cursuri de ghizi pentru mănăstiri, datorită turiştilor
străini care ne vizitau ţara. Aceste cursuri erau frecventate de către monahii scoşi din
mănăstiri, găsind astfel o cale de a se apropia de leagănul lor.

În luna ianuarie a anului 1967, maica Semfora a primit aprobarea de a reintra în
monahism şi a stat un an de zile la Curtea de Argeş, activând pe postul de ghid al acestei
mănăstiri. Iar în anul 1968, patriarhul Iustinian a transferat-o la mănăstirea Techirghiol ca
stareţă, unde a rămas până în prezent.

“Mulţi zic sufletului meu: Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! Iar Tu, Doamne,
sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.” (Ps. 3, 2-3)

Mănăstirea Moisei
24. 08. 1998

Aflându-mă într-o excursie la mănăstirea Moisei, am avut bucuria de a-l cunoaşte şi
asculta pe P.S. Iustinian Chira, episcop al Maramureşului şi Sătmarului. Profitând de
prezenţa sa la această mănăstire, l-am rugat să ne istorisească câte ceva despre Decretul
40, subiect puţin cunoscut şi comentat de istorie. Iată ce ne-a relatat P.S Iustinian:

“Întreg spaţiul românesc a căzut sub acest blestem. Toate mănăstirile au fost golite de
vieţuitori. Patriarhul Iustinian, care a fost un om providenţial, a creat condiţii de care beneficiem
noi astăzi. Până când a venit regimul condus de sovietici şi supravegheat de acesta, patriarhul
a reuşit să mijlocească ca Biserica şi spiritualitatea românească să se sustragă de la acesta.
A fost extraordinar! Au venit din toate confesiunile din Apus ca să ia model, întrebând cum se
poate sluji într-un sistem materialist comunist în care Biserica coexistă şi înfloreşte. El a
organizat monahismul, a organizat ateliere ca să aibă o justificare faţă de regimul pentru
care erau importante realizările activităţilor materiale; dovedind în felul acesta că mănăstirile
şi călugării nu sunt nişte oameni care nu muncesc. În paralel cu aceasta, călugărul şi
mănăstirea îşi îndeplinea şi nevoile lui spirituale şi mistice. Însă, regimul comunist avea un
plan foarte precis, ştia să-l aplice cu răbdare. Era nedrept şi aceasta i-a adus prăbuşirea.

Când o parte din populaţia Transilvaniei, fără ştirea şi voia ei a fost ruptă de Biserica
Ortodoxă şi declarată unită cu Roma, în ce s-a lovit? În monahism. Maria Tereza a trimis pe
generalul Bukov, care era polonez şi a distrus mănăstirile din Transilvania. Un uniat de la
Cluj zice: << Ce mănăstiri? Au fost nişte bordeie.>> Păi de ce a tras cu tunul în nişte bordeie?
Înseamnă că au fost o forţă. Pe de altă parte, Iorga spune clar în istoria lui că aceste mănăstiri
erau tezaurul culturii româneşti. Fiecare mănăstire era bogată în obiecte de preţ, în opere de
artă, în cronici, în diplome. Când au fost distruse, nu a venit Bukov să zică: <<Nene, vă rog
să vă luaţi lucruşoarele că vrem să dăm foc la mănăstire>> A dat foc la mănăstire cu călugări
cu tot, dacă, călugării au stat în biserică. S-au găsit mormane acolo unde se ştia că fusese
o mănăstire, şi când a fost decopertat s-au găsit pe locul bisericii arse, oase carbonizate
fiindcă, călugării s-au adunat în biserică şi le-au dat foc cu totul.

Aşa cum au lovit atunci mănăstiri aşa au lovit şi acum. Dintotdeauna acestea au fost
punctele fierbinţi ale spiritualităţii româneşti. Avem preoţi buni, dar nu pot aduna masele
aşa cum le adună un schit, fiindcă mănăstirile sunt laboratoarele Duhului Sfânt. Vin şi
pleacă cu sufletul împrospătat, înduhovnicit, întinerit.

A venit Decretul şi au fost daţi toţi afară. De la caz la caz. La Rohia erau 24 de vieţuitori,
dintre care 5 preoţi, vreo 4 diaconi câţiva monahi şi fraţi. Ştiam că vine Decretul, că
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înainte de a da ultima dispoziţie, a luat-o pe etape: întâi i-a dat afară pe minori, că-s minori,
ăsta era argumentul, a doua oară i-au dat afară pe cei ce nu aveau 7 clase, că nu aveau 7
clase. Căutau totdeauna să aibă o acoperire. În a treia etapă i-au dat afară pe călugării care n-
aveau bube în cap, care erau corecţi şi preţuiţi de popor. În acest lot, al treilea, am căzut şi eu.

Decretul a venit în noiembrie 1959 şi eram şi eu trecut pe listă.
În luna mai 1959, la mănăstire a fost trimis un preot decăzut, fost greco-catolic. Din

pricina comuniştilor, căzuse în patima beţiei încât episcopia l-a dat afară, trimiţându-l la
mănăstirea Rohia unde a stat o lună de zile. În această lună şi-a revenit total; fusese tratat ca
un frate de mănăstire. Numele părintelui este Butur Octavian. După o lună de zile, s-a întors
refăcut la familie, la Cluj. Şi bucuros, se duce la consilier pentru a primi o parohie. Consilierii i-
au spus cu necaz că stareţul de la Rohia îi propus să fie dat afară din mănăstire. Atunci, i-a
spus episcopului Teofil, cu care fusese coleg: <<Ascultă, dacă voi nu interveniţi ca stareţul să
nu fie dat afară, eu, Butur Octavian îmi dau foc în faţa catedralei.>> Şi a plecat. Atunci, în
episcopie a intrat o spaimă şi episcopul Teofil împreună cu vicarul Gorjescu au făcut un memoriu
la Bucureşti în care au intervenit şi justificat ca să fiu lăsat pe loc. Nu s-a primit niciodată
răspunsul. Eu nu am ştiut că s-a intervenit pentru mine. Cineva mi-a arătat mai târziu memoriul.

La 1 noiembrie a venit ordinul de plecare şi pentru ultimul lot de călugări rămaşi. Mai
rămăsesem 16. Era duminică seara, am slujit împreună, am luat masa împreună. Era o
noapte întunecoasă de noiembrie, eu am rămas în curtea mănăstirii singur, în întuneric
ascultându-i pe călugării care au plecat cum se strigau unul pe altul în noapte. O lună de
zile am rămas singur în mănăstire. Dar n-am plecat. Au venit autorităţile şi mi-au spus să
fac cerere de retragere pe motiv că am rămas singur şi vor pune un paznic la mănăstire.
Eu am refuzat să fac cerere. Atunci au întors-o începând cu ameninţările, dar nici acestea
nu m-au impresionat. Era un secretar la raion, de la Lăpuş, şi când pleca de la sediu
întotdeauna zicea: <<Mă duc şi-l împuşc!>>. Dar când venea se purta ca un miel în faţa
mea. La un moment dat zicea: <<Ştii cum îi cu stareţul ăsta? Ca pe timpul lui Mihai Viteazul,
când ajung în faţa lui scap securea din mână.>> Şi l-am întrebat: <<Te-aş ruga pe dumneata,
domnule secretar, eşti membru de partid, nu? – Da, da cum să nu! – Atunci spune-mi
dumneata, faci ce vrei sau ce porunceşte partidul? – A, nu, ce porunceşte Partidul.  –
Atunci dă-mi voie, că eu aştept dispoziţie nu de la dumneata, nici de la nu ştiu cine; să-mi
dea poruncă conducătorul meu, episcopul. Şi atunci dacă mă trimite la vaci, la vaci mă
duc, porcar mă fac, dar tot rămân ceea ce am fost>>

Dacă eu plecam atunci, făceam o crimă, un păcat pe care niciodată Dumnezeu nu mi-l
ierta, da niciodată! Pentru că tot ceea ce s-a realizat acolo nu ar mai fi existat. N-ar mai fi existat
biblioteca, n-ar mai fi existat toate edificiile care s-au făcut atunci, rugăciunile ce s-au făcut
atunci, predicile, hramul, sărbătorile. N-ar mai fi existat astăzi Rohia, decât un schit în ruină.”

Înainte de a părăsi călugării mănăstirea Rohia, părintele stareţ a făcut o cerere către
arhiepiscopia Clujului, prin care cerea dreptul de a împărţi frăţeşte între ei, avutul mănăstirii.

Apoi părintele stareţ şi-a sfătuit călugării ca atunci când se vor întoarce în lume să se
tundă, să se bărbirească şi să pună de-o parte uniforma călugărească ca să nu păţească
ca şi în alte cazuri în care călugării alungaţi nu voiau să-şi reteze barba sau să-şi pună
deoparte uniforma călugărească şi drept urmare au fost condamnaţi la închisoare.

În primăvara anului 1959, părintele stareţ i-a avertizat pe călugării Rohiei: “Fraţilor să
nu vorbiţi nimic, să nu comentaţi nimic!”

“Un frate, părintele Iacob nu m-a ascultat. Şi mă pomenesc într-o seară cu 2 securişti
civili care s-au interesat de acest frate. După ce i-au percheziţionat chilia au găsit o scrisoare
pentru părinţii săi, în care era desenat un călugăr înfăşurat în şerpi şi spini, iar dedesubtul
desenului erau scrise cuvintele: <<Situaţia monahismului românesc în
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secolul al XX-lea>>. Datorită acestui desen, fratele Iacob a fost condamnat la 4 ani de
închisoare.”

Până aproape de Crăciun, părintele stareţ a trăit singur în mănăstire. A găsit însă, tot
sprijinul în rândul sătenilor, care invadau mănăstirea făcând-o vestită în zonă. A reuşit să
readucă până la Crăciun 3 dintre foştii monahi ai Rohiei.

“Ar fi venit şi alte măsuri împotriva clerului. Apoi, cum s-a făcut în Albania când i-a
chemat pe toţi clericii forţat şi le-a spus să facă o cerere prin care să renunţe la statutul lor
după ce au făcut-o i-a exterminat pe toţi.

Ştiţi cu ce cuvinte încheia Ceauşescu cuvântările sale, aşa cum spunem noi <<Amin>>?
<<Înainte! Spre comunism!>> Ăsta era idealul. Vroia să fim un stat comunist model în
toată lumea.

Asta a fost cu Decretul 410/1959. Un lucru trebuie să învăţaţi: că nu se întâmplă
nimic în viaţă fără voia lui Dumnezeu, fără ştirea şi voinţa Lui. A fost şi aceasta o încercare
prin care ne-a trecut Dumnezeu, prin foc ne-a cernut, că s-au umplut mănăstirile de tot
felul de indivizi care nu făceau onoare monahismului.”

O întâmplare tulburătoare s-a petrecut la mănăstirea Rohia, în perioada de singurătate
a părintelui stareţ.

Rămânând singur în toată mănăstirea, părintele stareţ a trimis într-o zi în sat, pe o
femeie bătrână şi surdă care mai venea pe la mănăstire, ca să aducă nişte oameni pentru
a ridica o căpiţă de fân ce se stricase. Până să vină femeia părintele stareţ a mers în
bucătărie să cureţe nişte cartofi, când, auzi deodată nişte paşi de om care se îndreptau
spre stăreţia situată deasupra bucătăriei. Totodată auzi un plâns zbuciumat de femeie, de
răsuna toată mănăstirea. Atunci părintele îşi lăsă lucru şi a mers să o caute pe acea
femeie care plângea, crezând că-i bătrâna cea surdă peste care a dat un mare necaz.
Urcă în biroul stăreţiei şi nu vede pe nimeni, coboară şi intră în biserică, caută în altar, în
cămara cu haine preoţeşti, dar nu găseşte pe nimeni, atunci caută în toate clădirile mănăstirii
şi tot nimic. Atunci stă şi se gândeşte şi i-a încolţit în minte gândul ce a devenit certitudine,
că femeia care plângea cu amar nu era alta decât Maica Domnului mâhnită că mănăstirea
Rohia a rămas pustie.

Aceasta a fost povestea Rohiei şi a copiilor ei, într-o perioadă în care omul l-a înlocuit
pe Dumnezeu cu tovarăşul comunist.

“Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.” (Ps. 11, 8)

Mănăstirea Sihăstria Rarău
3. 10. 1998

Părintele Ilarion Ioan Neagoe, stareţul acestei mănăstiri, în discuţia pe care am purtat-
o cu cuvioşia sa despre regimul comunist şi făcând referire la Decretul 410/1959 mi-a
relatat următoarele:

“Comunismul a dezlănţuit o adevărată prigoană împotriva credinţei în Dumnezeu, cu
deosebire împotriva Bisericii Ortodoxe Române, pe baza satanicei concepţii filozofico-
materialiste, adică marxist leniniste, având la bază materia ridicată la rang hotărâtor pentru
viaţa umană, zicând că ideologia trece prin stomac. Desfigurând istoria, credinţa, cultura,
ziceau că omul îşi are originea de existenţă – maimuţa, mărturisind despre ei că părinţii lor
s-au desprins din maimuţă.

Pe baza acestor aberaţii au ridicat o adevărată campanie antireligioasă, făcând presiuni
asupra episcopilor care deseori au fost anchetaţi de către organele de securitate sub
ameninţarea de urmărire şi arest. În felul acesta mulţi preoţi şi slujitori ai Bisericii
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Ortodoxe au ajuns în puşcării unde au fost persecutaţi cu bestialitate. Putem exemplifica
concret pe: protos. Nicodim Măndiţă, prof. univ. diac. Calciu Dumitreasa, arhim. Iovan
Ioan şi alţii.”

Părintele stareţ Ioan mi-a mărturisit că prin departamentul cultelor Statul român a vrut
să desfiinţeze Biserica. S-au dat o serie de dispoziţii care prevedeau: retezarea bărbilor la
călugări şi preoţi, tunderea pletelor, introducerea cărnii în mâncărurile de dulce, pentru ca
astfel călugării să fie doborâţi de patimi şi să se poată căsători mai cu uşurinţă, servirea de
băuturi alcoolice la mese pentru a înlesni aprinderea patimilor; slujbele ce se oficiau la miezul
nopţii au fost mutate seara, scurtarea slujbelor, scoaterea unor părţi din Psaltire şi din Canoane.

Securitate venea deseori la mâncate şi băute în mănăstiri, precum şi cu ameninţări
care uneori se finalizau prin arestarea celor nesupuşi.”

Înainte de Decret s-au desfiinţat schiturile mănăstirilor, aducând monahii la mănăstirea
de centru. Decretul prevedea ca toţi monahii care nu aveau Seminarul sau Institutul teologic
trebuiau să plece din mănăstiri şi să se încadreze în fabrici, punându-li-se în vedere să-şi
întemeieze familii.

Părintele stareţ Ilarion Neagoe era vieţuitor al mănăstirii Saltina când a început
persecuţia monahilor. Înainte de decret, această mănăstire număra 120 de vieţuitori în
majoritate tineri. A fost schimbat stareţul, părintele Petroniu Tănase, autorităţile numind
un ierodiacon Benedict. Aşadar terenul a fost pregătit pentru aplicarea Decretului. Ca şi-n
alte mănăstiri şi aici au fost aduşi frizeri care i-au tuns şi bărbierit pe toţi călugării,
confiscându-li-se totodată uniforma monahală.

“Toţi călugării alungaţi în lume fuseseră urmăriţi de Securitate şi procuraturi, fiind
adesea opriţi în plină stradă şi anchetaţi ba de una, ba de alta, ameninţându-i cu puşcăria
în caz de nesupunere.”

În urma epurării din ’59 în mănăstirea Slatina au rămas foarte puţini vieţuitori, doar
cei ce erau preoţi sau călugări absolvenţi ai unei facultăţi de teologie.

“Din nefericire, mulţi preoţi şi monahi au făcut puşcărie pentru nesupunere în faţa
regimului sau pentru mărturisirea credinţei. Unii dintre călugări au rămas în lume,
demoralizaţi, şi-au întemeiat familii pentru ca mai apoi să divorţeze mustraţi de conştiinţă,
căutând să-şi refacă viaţa monahală întru pocăinţă, să se reabiliteze prin viaţa de mănăstire
din care au gustat odată. Alţi călugări s-au retras în munţi, au stat ascunşi prin sate,
încercând să-şi ducă viaţa începută în mănăstire. Câţiva s-au încadrat în câmpul muncii.

Inspectorii din Departamentul Cultelor mergeau prin mănăstiri inspectând cum se
execută ordinele Statului sau chiar ale Bisericii, capturând totodată din cărţile de cult
duhovniceşti, pe care le-au ars ca să distrugă temelia vieţii duhovniceşti pe care se rezema
monahismul.” Pentru susţinerea acestor afirmaţii, părintele Ilarion a dat spre exemplificare
mănăstirea Slatina unde cărţile au fost arse în grădina mănăstirii.

De asemenea, inspectorii cenzurau cărţile bisericeşti de slujbe, ştergând acolo unde
socoteau că deranjează concepţia ateistă a statului.

“Toate acestea s-au întâmplat pentru că Biserica Ortodoxă Română era supusă Statului
şi dacă ierarhii nu ar fi ascultat de Stat erau ameninţaţi cu destituirea, punând în pericol
Biserica română de a fi desfiinţată. Însuşi patriarhul Iustinian a gustat acest pahar al morţii,
nevoind ca să semneze dărâmarea bisericii Sfânta Vineri din Bucureşti.” Devenind un
personaj incomod pentru politica comuniştilor “se spune că patriarhul a fost otrăvit de
către Ceauşescu după ce l-a chemat într-o audienţă.

S-a ajuns până într-acolo încât, pentru porunca stăpânirii ateiste, să se calce credinţa,
legile şi ordinea Bisericii lăsate nouă moştenire de către cele 7 sinoade ecumenice.”

“Zis-a cel nebun în inima sa: nu este Dumnezeu !” (Ps. 13, 1)
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Mănăstirea Neamţ
6.10.1998

Poposind pentru câteva zile la mănăstirea Neamţ, un frumos giuvaer moldovenesc, am
avut ocazia de a purta un dialog despre Decretul 410/1959 cu părintele protosinghel Firmilian
Olaru. Conversaţia purtată am înregistrat-o cu un reportofon şi o voi reda în cele ce urmează:

Răzvan: Aş dori s-mi relataţi modul în care s-a aplicat la mănăstirea Neamţ, Decretul 410/1959?
Păr. Firmilian: Mai întâi au fost scoşi toţi călugării care aveau abateri de la viaţa monahală.
R: S-a făcut nişte liste cu aceştia?
P.F.: Da. Au scos maici, călugări din toate mănăstirile. A fost ca un prolog ca să-i scoată pe

cei ce aveau purtare rea în mănăstire. După aceea a urmat Decretul 410 din anul 1959. Aşa au
scos călugării până la 55 de ani, aşa şi măicuţele până la 50 de ani. I-au scos afară din toate
mănăstirile. Unii au mai scăpat prin anumite persoane, adică, care au fost mai bolnavi sau
aveau anumite necazuri. I-a oprit în mănăstire şi pe cei de care avea nevoie aceasta. Alţii erau
cu anumite ascultări fixe şi care trebuiau să fie ocupate. Aceştia erau mai tineri şi au rămas în
continuare la mănăstire şi după Decret.

R: Cam câţi monahi erau la Neamţ înainte de Decret?
P.F.: Vreo 300 de călugări.
R: Şi câţi au rămas?
P.F.: Cam 60-70 au rămas.
R: Era cineva care-i scotea anume?
P.F.: Da, era unu Vasilescu care era de la Departament şi se ocupa cu asta, pe urmă era

din partea mitropoliei, Adrian care se ocupa, era Verea care era stareţ aici şi care-i exarh şi
venea cu lista şi citea numele celor vizaţi. Unii erau pensionari care trebuiau să rămâie pe loc.
Era fixată de exemplu o mănăstire pentru pensionari la Sihăstria, iar pentru călugăriţe la Slatina
în judeţul Suceava. Aşa i-a fugărit peste tot. Unii s-or căsătorit, alţii au intrat în serviciu. Şi pe
urmă, unii care şi-au împlinit anii aveau voie să se întoarcă înapoi prin cerere.

R: Când i-au scos afară, o făceau după anumite criterii?
P.F.: Întâi vârsta. Până la 55 ani.
R: Dar cei cu pregătire teologică rămâneau aici?
P.F.: Nu-i putea scoate din mănăstire. Nu aveau dreptul. Eu am terminat teologia în ’59 şi

am rămas. Cei ce au rămas ocupau diferite posturi, secretar, casier, eu eram cu ghidajul.
R: Au fost cazuri de împotriviri?
P.F.: S-au mai împotrivit. De exemplu au fost bătăi la Grăjdeni cu vlădica Eftimie şi cu unul

Doroftei Lica şi cu frate-său. Apoi s-au dus la Grăjdeni, mănăstire de maici, în eparhia Romanului
şi maicile i-au luat la bătaie că nu voiau să iasă. Atunci n-au reuşit dar până la urmă le-a împrăştiat.
Care se mai împotriveau i-au mai scos cu forţa, i-a încărcat în maşini noaptea.

R: După Decret mai primeau monahi în mănăstire, aici?
P.F.: Mai primeau, da. Sunt unii care au revenit după Decret la bătrâneţe, chiar dacă au fost

căsătoriţi, şi-au aranjat gospodăria lor şi s-au întors înapoi la mănăstire. Dintre aceştia au fost
Casian Armăsarul, arhid. Iemermelescu, Ghenadie Crudul şi alţii.

R: Când plecau din mănăstire, statul le asigura ceva bani?
P.F.: Avea dispoziţie să le dea ceva, o sumă mică, 500 lei.
R: De patrimoniul mănăstirii s-au atins comuniştii?
P.F.: Nu, nu. Aici a fost chestia cu Ceauşescu. Atunci noi am predat la bancă aur, argint. De

la icoana Maicii Domnului s-au luat salbe şi le-am trimis la Piatra Neamţ eu cu Anania. Erau
monede austriece, mahmudele de astea turceşti, bani de aur. Apoi a fost ordin de la stat, cu
Decret ca să se predea aceste obiecte care erau de aur şi nu erau obiecte de cult. Noi am predat
acolo vreo 6 kg de monezi de argint. Toate astea le plătea Statul simbolic. Tezaurul nostru s-a
pierdut în Rusia.
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R: I-a scos pe toţi odată? S-au treptat?
P.F.: Pe rând câte o tranşă. Din 24 de diaconi câţi avea mănăstirea a rămas un singur

diacon, unul Antonie de la Sihăstria, foarte bătrân. Tineret a scos. Mult tineret. Eu mi-am văzut
de treabă. Îmi făceam serviciul care era de făcut şi atât. Trebuia să nu vorbeşti de ei, de rău.
Când veneau străinii, să nu fie discuţii contra regimului. Şi dacă-ţi înfrânai limba n-aveai probleme
cu nimenea. Spre exemplu: la ghidaj trebuia să vorbeşti liber. Vorbeam, dar trebuia să-mi păzesc
limba, că te puneau în anumite situaţii de provocare. Întrebat de exemplu: <<Părinte, ce-i cu
ochiul acela pe perete? – Ochiul lui Dumnezeu, la o instituţie de asta religioasă trebuie să fie şi
ochi văzător care vede totul. – Da, zice, ochiul Partidului care vede totul !>>.

R: În rândurile monahilor au fost infiltraţi spioni?
P.F.: Noi când ghidam erau şi securişti care se infiltrau pe lângă grup ca să audă ce vorbesc

şi îşi notau.
R: Dar existau călugări informatori ai Securităţii?
P.F.: Existau informatori printre călugări. De fapt existau la toate mănăstirile cu care lua

legătură Securitatea. Se făcea un fel de notă de protocol. Noi eram ghizi şi trebuia să dăm notă
informativă de la fiecare grup de străini care vizita mănăstirea sau lua masa, ori dormea peste
noapte aici. Un exemplar mergea la Mitropolie, unu la Securitate, unu la Departament şi una era
copia. Îi interesa ce zic străinii despre noi. Aşa au fost vremurile.

“Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai
mult decât mine.” (Ps. 17, 20)

Mănăstirea Neamţ
6.10.1998

Tot aici, la Mănăstirea Neamţ am găsit un alt interlocutor cu care am discutat despre Decretul
410/1959, însă acesta a fost alungat din mănăstire. Părintele cu care am dialogat este un om în
vârstă, cu barbă şi plete albe şi dese, cu ochii de un albastru limpede, în care se putea citi
blândeţea şi pacea interioară.

Înarmat cu reportofonul în mână i-am pus câteva întrebări părintelui Paisie Doroftei.
Răzvan: Părinte, aş dori să-mi spuneţi câte ceva despre Decretul 410/1959, din ce vă mai

amintiţi.
Părintele Paisie: Am ştiut cu doi ani înainte că o să vină Decretul. Din cauză că întâi a fost

în China cu Tibetul, Dalai Lama care a fost arhiereul lor o ţinut front două săptămâni, al doilea an
în Rusia. La noi o venit întâi în Postul Mare şi a dat zece persoane, fără Decret.

R.: Anul?
P.P.: În 1959 primăvara. Seria a  doua a fost până la Sfântă Mărie şi au dat afară patru. Şi

a treia oară a venit Decretul. Era programat să rămână 6 persoane: trei preoţi, doi cântăreţi şi
stareţul. Încolo toţi au plecat acasă. Tot pe rând îi alunga afară din mănăstire; Vasilescu inspectorul
cultelor şi exarhul. Le dădea 500 de lei, iar la bolnavi 1000 de lei.

R.: În lume vă mai urmărea Securitatea?
P.P.: Te mai urmărea, dacă te prindea că porţi haina îţi dădea doi ani de zile la dubă.
R.: Printre monahi erau de-ai securităţii?
P.P.: Au fost dar eu nu-i cunosc.
R.: De prin ce an au început să se întoarcă monahii aici?
P.P.: După ’70 încoace, dacă s-a mai potolit.
R.: Cine era stareţ în vremea Decretului?
P.P.: Era Dionisie Verea, dar în locul lui au adus apoi pe Nestor Vornicescu care acum e

mitropolit la Oltenia. Cam aşa a fost.
“Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.”

(Ps. 20, 8)
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Mănăstirea Agapia Veche
8.10.1998

La mănăstirea Agapia Veche ridicată pe locul vechii ctitorii a unui pustnic Agapie, am avut
bucuria de a o cunoaşte pe maica Paraschiva Ursu, o maică de peste 80 de ani, dar de o mare
sensibilitate şi bunătate sufletească, calităţi care au ajutat-o să învingă greutăţile ce i le-a aşternut
în cale viaţa, mai ales că a pribegit prin lume, după Decret.

În cele ce urmează voi deşira dialogul cu această trăitoare în Hristos:
Răzvan: Maică, v-aş ruga să-mi relataţi câte ceva despre Decretul 410/1959.
Maica Paraschiva: În ’59 a început, în Vinerea Floriilor am fost date afară. De Paşti am

fosta acasă. Când ne-a dat afară am iscălit, că ne forţa să iscălim. Câte 10-15 scotea afară din
mănăstire, aşa grupuri, grupuri. Nu toate odată. Întâi o început cu cele care nu or avut 18 ani. Pe
urmă or început cu cele ce nu avea 25 de ani. Apoi or început cu cele care nu aveau 7 clase.
Atunci o dat pe capete afară. Dar nu toate odată. Dar o fost dureros. Maici bătrâne care au avut
un frate sau un văr, un neam… ce sunt eu vinovat că vărul meu era partizan? Era o maică, de
vale care avea un frate legionar şi a dat-o afară, maică de 70 de ani, fără să fie maica vinovată.
Şi au dat afară şi bătrâne. Au umplut lumea de maici. Şi m-am dus la Cuvioasa Parascheva la
Iaşi, n-am avut bani să dau pomelnic, da’ lumânare am aprins şi când am aprins lumânarea
acolo m-am rugat să mor, ori să mă lase în mănăstire.

Maica Paraschiva, la îndemnul altor maici care-i cunoşteau situaţia dificilă din familia ei, a intrat
“ca slugă la o doctoriţă la Vatra Dornei, văduva Popu. „Şi am, stat până în ’77 când a murit doamna
doctor. Da’ a fost foarte greu. Nu era zi să nu plâng. Da’ atâta am plâns încât mă dureau ochii. Dorul
de mănăstire şi când venea ora 4 (16) mă gândeam că la noi se făcea vecernie, începeam să plâng.”

În timp ce era în casa doamnei doctor, la îndemnul acesteia a intrat la un spital unde îngrijea
bolnavii. Pentru ea nu conta că bolnavul era evreu, sectar ori ortodox. De toţi avea grijă cu sfinţenie
şi dragoste, dorind să arate prin aceasta, asistentelor, că trebuie să avem omenie şi cu un câine.
“Eu mă gândeam numai la Dumnezeu să mă ajute. Da’ m-o ajutat Dumnezeu şi Maica Domnului.”

M.P.: Pe urmă o murit doctoriţa, m-am întors înapoi la Agapia. Când m-am întors la Agapia
din Vale, l-o făcut episcop pe un părinte de la Putna şi hai Paraschiva să meargă cu el că n-o
venit cu coadă din lume – adică a avut un comportament nepătat în societate.

La început a refuzat propunerea, dar la insistenţele stareţei a plecat să-l însoţească pe
Prea Sfinţitul Gherasim la Arad, unde a stat până în anii ’90.

Societatea a primit-o bine pe maica Parascheva, deseori oferindu-i sprijinul. “Dă doamne
sănătate şi mântuire la toată lumea”

R.: Vă mai urmărea Securitatea în lume?
M.P.: La început da. În ziua de Paşti, când se ducea toată lumea la biserică, ca în ziua de

Paşti, eu mă duceam la muncă voluntară, ori la strâcat blocuri cu târnăcopul. Şi apoi stăteam
acolo pân’ la ora 4 (16) şi încărcam ca puşcăriaşii. Da, am avut necazuri. Şi doctoriţa mi-o
cumpărat o fustă maro, maro mai închis, nici prea lungă, nici prea scurtă, aşa potrivită ca să o
pot purta. Da, o fost greu no fost uşor. Au mai şi închis dintre maici că vorbeau împotriva regimului,
dar eu nu am avut cu nimeni nimica.

R.: Prin ce an aţi reintrat în mănăstire, în obşte?
M.P.: Prin ’77 după moartea doctoriţei.
R.: Dintre maicile alungate, s-au mai întors în mănăstire?
M.P.: Altele s-or dus în lume. Altele de seama mea or murit în lume de necaz.
Deseori maica Paraschiva a fost chemată la Şedinţele locale P.C.R. Trebuia să participe şi

să asculte sloganele comuniste, dacă nu voia să aibă probleme cu Securitatea. Uneori maica
Paraschiva se întreba: “De ce ne cheamă acolo pe noi? Ca să deie poporul părere. Da’ ce
părere să deie poporul că ei zic şi ei răspund.”

R.: Au fost maici care s-au opus scoaterii lor din mănăstire?
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M.P.: S-or opus. Şi noi am început a plânge, rugăciuni, post. Şi maica stareţă de atunci,
maica Veronica Constantinescu zice: <<Nu ne faceţi greutăţi ci să mai rămâie cât de cât ca să
nu închidă mănăstirea>>

Am mai stat ascunse prin pădure, dar nu te lăsa să stai, că venea cu dulăii după tine. Şi eu
am stat nu ştiu câte luni în pod la o maică. Dar am răcit şi m-am îmbolnăvit, era frig. Şi cu frică
am intrat în pod şi cu frică am ieşit din pod, că era primejdie pentru maici.

R.: Câte maici aţi fost înainte de Decret?
M.P.: Maica stareţă zicea aşa: <<Maicilor la noi în mânăstire sunt în jur de 600.>>
R.: Câte maici au rămas după Decret?
M.P.: Maicile mele ziceau că 70-100, cam aşa. O fost greu, ce să facem! Tot de la Dumnezeu

o fost. Multe s-o îmbolnăvit, alta a rămas surdă, au murit de T.B.C.
“Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. Unsa-i cu undelemn capul meu şi paharul

Tău este adăpându-mă ca un puternic.” (Ps. 22, 5-6)

Mănăstirea Agapia Veche
8.10.1998

Tot la această mănăstire, ca interlocutor l-am avut pe părintele ieromonah Nestor Pleşcanul,
care cu bunăvoinţă mi-a dat unele informaţii despre aplicare Decretului 410 în mănăstirea Sfântul
Ioan Botezătorul, de lângă Alba-Iulia, a cărui vieţuitor fusese atunci.

Originar din zona Galaţilor, părintele Nestor a intrat în monahism la mănăstirea Sfântul
Ioan Botezătorul la anul 1956. Mănăstirea avea o obşte monahală tânără şi râvnitoare în cele
duhovniceşti, fapt ce a atras atenţia Securităţii.

Înainte de aplicare Decretului în această mănăstire, liniştea călugărilor era tulburată de
vizitele dese ale securiştilor ce veneau la mâncare şi băutură, totodată încercând prin vorbe
meşteşugite să sugereze tinerilor călugări să se întoarcă în lume şi să-şi întemeieze familii. Pe
lângă aceasta, după cum ne-a relatat părintele Nestor, între rândurile monahilor, Securitatea
avea infiltraţi oamenii ei, călugări, care erau plătiţi pentru serviciile făcute.

La început, călugării fugeau în pădurile din împrejurimile mănăstirii în momentul când simţeau
că vin securiştii şi reveneau la lăsarea nopţii când inchizitorii plecau. Dar jocul lor cu Securitatea nu
au durat mult, fiindcă într-o duminică în vreme ce toată obştea se afla la Sfânta Liturghie, în curtea
mănăstirii au venit prigonitorii cu nişte maşini în care au încărcat întreaga obşte, ducându-i pe toţi în
oraş la o frizerie, unde i-a tuns şi i-a bărbierit. Când a venit rândul părintelui Nestor, care avea barbă
şi plete lungi şi dese, i-au spus că le vor duce la teatrul din Cluj ca să facă din ele peruci şi bărbi.

Ca un lait-motiv le repeta la fiecare următoarea frază: “Te duci în lume şi te-nsori!”
Aşadar, i-a trimis pe toţi în lume dându-le câte 500 de lei ca să-şi cumpere haine,

interzicându-le să mai poarte uniforma monahală sub ameninţarea cu puşcăria.
Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul a rămas astfel pustie, fiind transformată în gospodăria

mitropoliei Ardealului.
Părintele Nestor, izgonit din mănăstire, s-a înscris la Seminarul teologic din Cluj. De aici a

fost exmatriculat pentru că a ars câteva Biblii din ediţia scoasă de comunişti. (Biblia pentru
credincioşi şi necredincioşi) În aceste cărţi erau batjocorite evenimentele sfinte tocmai pentru a
slăbi credinţa şi a îndepărta tineretul din biserici, mai ales că acest tip de carte se comercializa
numai cu 9 lei bucata. Aceste cărţi s-au răspândit şi printre seminariştii clujeni, ceea ce l-a
determinat pe părintele Nestor să cumpere din banii ce i-au mai rămas din acei 500 de lei,
scripturile nevândute dându-le foc. Pentru a nu crea probleme Seminarului a fost exmatriculat.

S-a întors în satul său natal Ţepu, din judeţul Galaţi unde a activat pe post de cântăreţ bisericesc.
Părintele Nestor mi-a mărturisit că a fost urmărit de oamenii Securităţii care erau atât de

josnici şi neruşinaţi, încât plăteau fete care să-l aţâţe pentru a curvi cu ele. Peste toate aceste
ispite cumplite pentru un monah, a reuşit să treacă numai cu multe rugăciuni şi suferinţe.

Prin anul 1964, Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a sfârşit din viaţă, iar la 4 zile după moartea lui,
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părintele Nestor a reuşit să intre în obştea mănăstirii Cernica, de lângă Bucureşti. Dar nici aici nu
a putut găsi liniştea atât de necesară sieşi, fiindcă exarhul Bucureştilor din acea vreme, l-a ales
împreună cu alţi călugări să joace pe post de figurant în filmul Dacii şi romanii; el fiind în tabăra
dacilor. Şi aici a avut de trăit experienţa iadului căci artistele, nişte desfrânate, încercau să-i
ademenească pe el şi pe ceilalţi monahi sub schele pentru a le târî sufletele şi trupurile în păcat. Dar
Dumnezeu s-a milostivit văzând suferinţa lor şi le-a dat tăria necesară ca să li se opună cu tărie.

După un an şi jumătate se zvonise că se vor începe iar filmările la un alt film tot cu daci şi
cu romani. Atunci, de groază şi teamă că iar va fi chemat la filmări, părintele Nestor pleacă la
mănăstirea Sihăstria unde devine ucenicul părintelui Cleopa care l-a ajutat să se refacă sufleteşte
după şocurile avute în lume.

Astăzi este ieromonah la mănăstirea Agapia Veche, un loc binecuvântat de Dumnezeu,
regăsindu-şi pacea sufletească.

“Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândurilor lor. Că n-au înţeles lucrurile Domnului
şi faptele mâinilor Lui. Îi vei dărâma şi nu-i vei zidi.” (P. 27, 5-7)

Mănăstirea Agapia Nouă
8.10.1998

Poposind câteva ceasuri la această frumoasă mănăstire, am purtat o discuţie cu maica
Emiliana Irimescu care a trăit experienţa Decretului 410/1959 care i-a rănit amarnic sufletul.

Această monahie, o fiinţă deschisă şi cu mare dragoste pentru Hristos, a intrat de foarte
tânără în obştea acestei mănăstiri de care s-a legat sufleteşte. Cu lacrimi în ochi şi în suflet,
maica Emiliana mi-a relatat tragismul prin care a fost nevoită să treacă. În anul 1953 la mănăstirea
Agapia Nouă s-a deschis un Seminar monahal, azi reînfiinţat şi care a funcţionat până în anul
1958 când s-a dispus închiderea lui. Director al acestui Seminar a fost monahia Veronica
Constantinescu care era şi stareţă. Ea a avut nefericirea de a răspândi trista veste în rândul
maicilor de a părăsi obştea monahală conform prevederilor Decretului 410/1959.

Pentru început, s-au întocmit nişte liste cu maici ce trebuiau să plece. Epurarea lor din
mănăstire s-a făcut treptat. Astfel, mai întâi au fost alungate maicile ce aveau vârsta sub 18 ani,
al doilea val le-a cuprins pe cele până în 25 de ani. Iar cel de-al treilea val a cuprins călugăriţele
ce aveau vârsta sub 50 de ani.

Începând cu „săptămâna brânzei”, tinerele călugăriţe, cu inimile sfâşiate de durere, au fost
nevoite să părăsească mănăstirea, mai ales că, zilnic venea miliţia şi bătea în uşile chiliilor. Aşadar
tot tineretul a fost nevoit să se despartă de călugăriţele mai în vârstă pe lângă care au crescut şi
care le-au fost ca nişte mame. În anul 1960 stareţa Veronica Constantinescu a fost înlocuită cu
monahia Eustochia Ciucanu. Această monahie a dat dovadă de o tărie de caracter şi de un curaj
rar întâlnite, datorită faptului că sprijinea şi reprimea în obştea mănăstirii pe fostele maici, chiar
dacă nu îndeplineau condiţiile prevăzute la intrarea în monahism. Procedura era următoarea:
când murea o maică bătrână, maica stareţă întocmea actele pentru reprimirea unei foste călugăriţe,
falsificându-i data naşterii, pentru ca la o eventuală inspecţie, de care nu ducea lipsă, să corespundă
regulamentului. De obicei, când inspectorul cultelor, venea să vadă dacă a mai scăzut numărul de
vieţuitoare din această mănăstire, noile venite se ascundeau ca să nu creeze probleme, cu toate
că inspectorul cultelor era mirat că numărul monahiilor se menţine aproape constant.

Altă dată, maica stareţă primea pe tinerele maici înapoi în mănăstire, consemnându-le în
acte că ar fi suferinde de vreo boală sau de vreun handicap.

Prin aceste moduri, curajoasa stareţă a reuşit să le primească în rândul obştii sale, aproape
toate călugăriţele care au fost alungate şi au dorit să se întoarcă.

Au fost şi cazuri când o parte dintre ele s-au pierdut în lume, întemeindu-şi familii, dovedind
că nu au avut destulă dragoste pentru îngerescul chip.

În anul 1960, mănăstirea Războieni a fost desfiinţată, iar călugăriţele au fost repartizate pe
la Agapia şi Slatina.
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După cum am mai menţionat, inspectorii cultelor veneau destul de des şi controlau numărul
maicilor, mai mult, chiar au instalat microfoane în telefonul stăreţiei ca să poată supraveghea
îndeaproape orice mişcare a stareţei. Securitatea era la curent cu tot ce se întâmpla în mănăstire.
Ori de câte ori maica stareţă primea câte o delegaţie străină, apărea şi Securitatea, ceea ce a
adus la suspiciuni din partea stareţei care bănuia că în obştea sa s-ar fi aflat călugăriţe informatoare.
Până ce s-a aflat adevărul maicile se suspectau una pe alta că ar fi spioane ale Securităţii.

După anul 1965 rigoarea Decretului 410 a slăbit. Începând cu acest an s-au deschis cursurile
anuale de ghizi care se ţineau la Iaşi. La aceste cursuri a participat şi maica Emiliana, interlocutoarea
mea, găsind astfel o poartă de a se reintegra în familia sa de la Agapia, după care mult a plâns.

Aş dori încă o dată să subliniez aportul deosebit pe care a avut-o maica stareţă Eustochia Ciucanu
în refacerea obştii monahale de la Agapia, prin reprimirea fostelor călugăriţe rasofore sau surori. Monahia
Eustochia, un adevărat ostaş a lui Hristos şi-a pus în joc libertatea din dorinţa de a reprimi şi apăra pe
monahiile alungate care au suferit enorm rătăcind prin lume, nu din pricina oamenilor ci pentru că nu
era mediul lor de existenţă. Plângeau după Hristos pe care nu-L puteau găsi în lume. Şi toate acestea,
maica Eustochia le-a simţit şi înţeles, făcând tot posibilul de a-şi ajuta surorile.

“Doamne scos-ai din iad sufletul meu. Mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă”. (Ps. 29, 3)

Mănăstirea Agapia
8.10.1998

Tot la această mănăstire, maica bibliotecară m-a condus la chilia altei maici care a experiat
Decretul 410/1959 din interiorul mănăstirii. Maica intervievată se numeşte Macrina Toderuţ.

Din nou, uzitând de reportofonul pe care-l aveam, am întrebat-o pe maica Macrina următoarele:
Răzvan: Maică, v-aş ruga să-mi spuneţi modul cum s-a aplicat aici Decretul 410/1959, ce

s-a întâmplat cu maicile, care a fost situaţia în mănăstire după Decret?
Maica Macrina: înainte de Decret erau aproximativ 400 de maici. Sigur, când a venit Decretul

a fost ca o bombă. Nimeni nu se aştepta la lucrul acesta. Nu credeam c-o să se aplice. Veneau
de la Consiliu, Mitropolie, Culte. Au pus pe maici să facă mai întâi o cerere că pleacă din mănăstire
să se încadreze în câmpul muncii. Şi li s-a dat când au plecat, o adeverinţă cum că sunt salariate
precum şi suma de 500 lei bani e cheltuială. Dar totuşi a fost o şansă pentru că o parte din
maicile sub 50 de ani care nu aveau unde pleca, care erau din Basarabia, sau care nu aveau
rude, cum a fost cazul meu, eu nu aveam părinţi şi am fost exceptată precum şi cele bolnave.

Nu de la început s-a aplicat Decretul cu severitate, au mai rămas cele ce aveau studii clericale.
Decretul s-a pus în vigoare imediat după ce am intrat în Postul Mare. În duminica înainte de post,
Duminica lăsatului de brânză se merge la biserică, la vecernie şi atunci toate maicile merg ca să ia
iertăciune una de la alta, ca pentru Postul Mare. Ori, acea vecernie a fost atât de tristă, fiindcă
toate îşi luau rămas bun la plecare, nu ştiau unde pleacă. A fost o despărţire foarte dureroasă.

Cele care am rămas ne-a lăsat până după Paşti. După Paşti a venit din nou de la Mitropolie,
de la Culte ca să plecăm. Noi ne-am legat de principiul ăsta: că şi noi suntem ca şi bărbaţii, iar
călugării sunt exceptaţi dacă au şcoală. N-au vrut să ia în consideraţie. Atunci o parte au fost
acceptate pentru inventar, pentru anumite lucrări, între care am fost şi eu şi de aceea nu am
gustat chiar amărăciunea Decretului. Dar totuşi, prin iconomia lui Dumnezeu, a fost oprirea
aceasta pe motiv de boală. În fiecare an venea o comisie ca să verifice dacă s-au făcut sănătoase
şi să mai plece din ele. Dimpotrivă, mai veneau din cele plecate şi când le duceau la control
medical, la Bacău, o întreba doctorul pe maica stareţă, maica Eustochia era foarte bărbată în
privinţa asta, “ – De asta ai nevoie? – Da, am nevoie domnule doctor.” Şi îi scria un diagnostic.
În loc să mai plece ele mai rămâneau. Astfel, în 20 de ani s-au întors aproape toate cele plecate.

Decretul a fost un impas în viaţa monahală, dar câteodată unele s-au întărit în credinţă
contra ispitelor. A fost o încercare de la Dumnezeu. Începând cu anii ‘75-’77 au început să
primească în mănăstire şi fete cu liceul, nu numai pe cele cu studii superioare.

“Mute să fie buzele cel viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi
cu defăimare.” (Ps. 30, 18) = va urma =
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Căsătorie şi procreaţie
Arhim. Dr. Iuvenalie IONAŞCU

Căsătoria – icoană a Împărăţiei lui Dumnezeu
şi taină a iubirii divine

Căsătoria este una din căile ce duc la Împărăţia lui Dumnezeu. Credincioşii
cred în taina ei, sunt conştienţi că, prin căsătorie, ei constituie o comunitate – cea
mai puternică şi cea mai mică dintre acestea -, de fapt, celula tuturor celorlalte
comunităţi, atât socială, cât şi eclesială. Familia este “icoană” a Împărăţiei, dar
este chiar mai mult decât atât: în istorie, ea este “semn” sau chiar “începutul
semnelor” Împărăţiei lui Dumnezeu, primul dintre acestea. Aşa ne-a prezentat-o
Apostolul iubirii, când a vorbit de Nunta din Cana Galileii (In. 2, 11). În acest sens,
căsătoria devine modul de slăvire a lui Dumnezeu în mijlocul lumii, semn cu profunde
şi evidente dimensiuni eshatologice şi soteriologice. Creştinii sunt chemaţi să-L
slăvească pe Dumnezeu nu doar în duhul lor, ci şi în trupul lor, care este “templu al
Duhului Sfânt” (1 Cor.6, 19). Prin “preoţia conjugală” (Gheorghios PATRONOS, “Teologia
ed esperienza del matrimonio”, in AA.VV.,<La cella del vino>. Parole sull`amore e sul matrimonio, Ed.
Seritium-Interlogos, Sotto il Monte-Schio 1997,p.77), ei, sfinţind propriile trupuri, dau “slavă
lui Dumnezeu”. Trimiţând din cer binecuvântarea Sa, Dumnezeu îi întăreşte pe
miri să meargă pe calea împlinirii unei uniuni desăvârşite, să realizeze o “deplină
înţelegere sufletească şi trupească” (Rugăciunea a doua de la Taina Cununiei, în
“Aghiasmatar”, Ed. Inst. Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1992, p. 84).

Prin celebrarea căsătoriei, soţii nu se retrag într-un “egoism în doi”, ci se deschid
spre lume. “Credinţa creştină nu este adevărată doar în ceea ce-L priveşte pe
Dumnezeu şi Împărăţia Sa, ci, în egală măsură, este adevărată în ceea ce priveşte
omul” (J. MEYENDORFF,”Marriage: An Orthodox Perspective”, St. Vladimir’s Seminary Press, 1970,
p. 62). Adevăratul creştinism n-a refuzat niciodată lumea şi bucuriile omeneşti; unitatea
nupţială e un răspuns pozitiv la nevoile istorice şi pământeşti ale existenţei, după
cum este şi deschidere a existenţei şi a societăţii oamenilor către realitatea divină.

Prin împărtăşirea din acelaşi potir euharistic, între cei doi tineri se întrupează,
ca într-un “pântece matern”, iubirea conjugală, prin care ei dobândesc darul unei
noi existenţe, un “trup nou”. Ca într-o “cincizecime conjugală”(Idem,
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“Sacramento dell’amore”, Sotto il Monte 1994, p. 34), ei primesc harul Duhului
Sfânt, pe care îl împărtăşesc tuturor celor din jur.

Căsătoria nu este nici exclusiv de ordin trupesc, după cum nu este nici strict de
ordin duhovnicesc. În nici un loc, Sfânta Scriptură nu susţine că singura finalitate a
căsniciei este procreaţia, după cum nu susţine că singurul scop este (Al.
SCHMEMANN,”Pentru viaţa lumii”, Querinina, Brescia 1965) spectrul spiritual. Căsătoria creştină
este, pentru cele două persoane implicate, o unitate indivizibilă duhovnicească şi
trupească; reflectă, de fapt, uniunea dintre Hristos şi Biserică. Într-un astfel de context,
procreaţia concurează, în termeni relevanţi, nu doar la desăvârşirea duhovnicească,
ci şi – sau mai ales-la mântuirea celor doi soţi, cum se exprima Sfântul Apostol
Pavel, dat fiind ca, prin naşterea de fii, “în credinţă, în adevăr şi în dragoste”, sunt
răsturnate efectele nefavorabile ale călcării de poruncă şi neascultării (1 Tim. 2, 14-
15). Taina uniunii nupţiale se raportează astfel, în mod direct, prin intermediul actului
procreativ, la taina vieţii şi a creaţiei, şi omul, întrucât este împreună creator cu
Dumnezeu, devine factor de inaugurare a Împărăţiei Cerurilor.

Într-o astfel de perspectivă, soteriologică şi eshatologică a procreaţiei, căsătoria
depăşeşte cu mult ideea comună de “familie creştină”, aşa cum este înţeleasă
astăzi de cei mulţi; ea asumă dimensiuni nu doar cosmice şi universale, ci şi unele
duhovniceşti şi veşnice. “Câtă vreme vom considera nunta ca fiind ceva ce priveşte
doar pe cei ce se căsătoresc, ca pe ceva ce li se întâmplă lor, iar nu întregii Biserici
şi lumii, nu vom înţelege niciodată sensul într-adevăr profund sacramental al
căsătoriei, marele mister la care se referea Sfântul Apostol Pavel când afirma: “Iar
eu zic în Hristos şi în Biserică”. Trebuie să înţelegem că tema, “conţinutul” şi obiectul
real al acestei Taine a căsătoriei e mai amplu decât familia. Este taina iubirii divine,
care îmbrăţişează totul, taina fiinţei însăşi, şi, datorită acestei raţiuni, ea interesează
întreaga Biserică şi, prin Biserică, lumea întreagă”.

Procreaţie, reproducere, desfrânare
De obicei, se afirma că naşterea de prunci este “al doilea scop” al căsătoriei, în

timp ce “desăvârşirea în iubire este “primul”. Hotărârea de a aduce pe lume un fiu
joacă un rol important, chiar fundamental, în desăvârşirea personalităţii: o desăvârşire
care se actualizează de fapt «în“ comuniune şi în dragoste». Aşadar, alegerea
procreativă nu este o chestiune marginală a căsniciei, ci presupune în mod esenţial
voinţa omului de a urma o adevărată comuniune interpersonală şi o trecere de la
viaţa egocentrică în doi, care, în definitiv, este un egoism al individului, la comuniunea
celor mulţi, la efuziunea de iubire şi la funcţiunea de slujire (Gheorghios PATRONOS, “Il
matrimonio…”, op. cit., p. 119). Când familia se află în faţa actului creator de a genera o
nouă existenţă umană, printr-un act responsabil, se pune în slujba lucrării creatoare
a lui Dumnezeu. Nu avem de-a face cu o simplă hotărâre de a da naştere unei alte
fiinţe umane, în interiorul logicii reproducţiei naturale sau biologice, de perpetuare a
speciei, cum se întâmpla, în afara oricărui tip de conştiinţă, în lumea animală, ci e un
act de decizie personală şi de procreaţie responsabilă. “A procrea nu înseamnă
doar a aduce pe lume pe careva, ci implică o serioasă angajare (de a avea
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grija) duhovnicească, intelectuală şi materială de fiu. Altfel, reproducerea n-ar fi decât
un simplu act fiziologic, fără perspectiva dezvoltării subiectului. Dacă procreaţia e
orientată către formarea persoanei, reproducerea e îndreptată către perpetuarea
speciei; dacă prima se plasează în timpul Bisericii, a doua, în timpul ciclic al eternei
reîntoarceri” (P. STRUVE, “O problemă vitală de coerenţă: controlul naşterilor”, aprilie 1963 (în gr.);
citat de G. PATRONOS, cit., p. 119), se exprima un teolog occidental.

În cazul în care fiii lipsesc, din varii motive de ordin medical, apare într-o mai
clară lumină scopul primordial al căsătoriei: deplina realizare a soţilor şi experienţa
unei comuniuni ontologice, care-l duc pe om la desăvârşire şi la Împărăţia lui
Dumnezeu. Dincolo de unitate, de dragoste şi de comuniunea soţilor, Sfântul Ioan
Hrisostom vede în căsătorie un mijloc prin care oamenii să realizeze şi să trăiască în
castitate şi înfrânare. Căsătoria ne-a fost dată, din această perspectivă, pentru a
“elimina” desfrânarea, “pentru a stinge focul naturii noastre”. “Căsătoria a fost îngăduită
pentru procreaţie; dar, mai ales, a fost dată pentru a stinge focul firii noastre. O
mărturiseşte Pavel, unde zice: ”Pentru desfrânare, fiecare să aibă propria sa soţie”;
despre procreaţie nici nu vorbeşte. Mai mult, el nu-i invita pe soţi să rămână împreună
pentru a procrea; atunci, de ce recomanda aceasta? “Pentru ca diavolul să nu vă
ispitească”: sunt cuvintele sale. Mai departe, nu zice: “să se căsătorească, dacă
doresc copii”, ci “să se căsătorească, dacă nu se pot înfrâna” (Sf. Ioan Hrisostom, “Fecioria”
XIX, pg. 48, 547). Aceste afirmaţii nu vor nicidecum să diminueze valoarea căsătoriei,
ci să indice calea «înfrânării» pentru a birui păcatul şi tirania sexuală.

Dar şi Sfântul Grigorie Palama, când vorbeşte de căsătorie, se împotriveşte
cu hotărâre tendinţelor care ar impune celor căsătoriţi reguli specifice vieţuirii
monahale, precum postul auster, abţinerea sexuală, ca şi constrângerea soţilor de
a locui împreună cu rudele. A impune soţilor exigenţe călugăreşti, de post şi asceză
nepotrivite cu starea lor, ca şi obligaţia, în virtutea unei ascultări şi a unui respect şi
a unei iubiri rău înţelese, să locuiască împreună cu părinţii în vârstă şi cu alţi
membri ai familiei, ameninţă noua covivenţă şi pune în pericol noua familie.

În altă ordine de idei, întregul mister al convieţuirii conjugale se adresează
omului întreg, trup şi suflet. Sfântul Apostol Pavel vorbeşte de oameni şi trupeşti,
psihici duhovniceşti (cf. 1 Cor. 2-3). Prin aceasta, nu vrea să spună că atunci când
suntem “trupeşti” trăim şi lucrăm doar cu trupul, în timp ce mintea şi duhul nostru
ar fi într-un fel inactivi, ci că omul, cu trupul, cu psihicul şi cu sufletul său, se
găseşte “în trup”, adică întreaga sa existenţă e îndreptată către “carne”, către
ceea ce este demonic şi păcătos. În timp ce, aceia duhovniceşti, sunt edificaţi
întru “Duhul”, cu toată viaţa lor. În acest sens, în uniunea conjugală e implicat
omul, în integritatea persoanei sale. Omul nu poate separa funcţiunile sale în
funcţiuni ale trupului şi în funcţiuni ale duhului.

Una din funcţiunile legăturii conjugale, funcţiune biologică şi spirituală, este
generarea de fii. Iar aceasta nu se poate separa de “evenimentul erotic”; aceasta
este o funcţiune “după fire”, ce se leagă de crearea omului. Aparţine naturii noastre
şi este un dar al lui Dumnezeu, chiar dacă, prin căderea în păcat a protopărinţilor,
sfera erotică a devenit terenul pe care demonii ne asaltează cu mai mult
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succes. În “mustul cărnii”, omul se simte mai slab şi mai vulnerabil.
Dar tocmai pentru aceste motive, erosul poate deveni şi forţa cea mai puternică,

conducându-l pe om către emoţii înalte şi trăiri interioare unice, îl poate întări în
vederea oricărei lupte şi sacrificiu, îl ajută să trăiască mai bine omenescul şi sfinţenia
divină. Erosul demonstrează o natură bogată, dă profunzime vieţii umane.

Erosul cunoaşte numeroase forme, dar, în oricare dintre acestea, dacă este
supus misterului legăturii dintre Dumnezeu şi om, purifică şi sfinţeşte natura umană.
“Când vorbim despre eros – scrie Areopagitul – fie el divin sau îngeresc sau
intelectual sau psihic sau natural, ne gândim la o forţă unitivă şi relaţională.” (9)
După cum erosul “divin” şi “îngeresc” îl ancorează pe monarh şi pe ascet în taina
dăruirii sale integrale lui Dumnezeu şi face din viaţa sa o adevărată dulceaţă,
transformând lacrimile şi întristările în “prea dulci lacrimi” şi în “îmbucurătoare
întristări”, tot aşa erosul “psihic” şi “natural” îl ancorează pe cel căsătorit în Taina
cununiei sale, îl îmbogăţeşte şi îi deschide noi orizonturi, pentru a putea înţelege
mai bine şi a trăi uniunea sa cu altă persoană. Erosul “natural” îşi găseşte locul
său, mântuirea sa, justificarea sa în căsnicie, în unirea dintre bărbat şi femeie
“într-un singur trup”.

Actul sexual în afara legăturii conjugale este calificat de către tradiţia noastră
eclesială drept desfrânare şi adulter, chiar dacă duce la naştere de prunci, în timp
ce, în căsnicie, e considerat ca o funcţie naturală şi sfântă, chiar dacă nu duce la
procreaţie. Aşadar, ceea ce face din actul erotic un lucru sfânt sau păcătos nu este
nici procreaţia, nici funcţiunea sexuală în sine, ci dimensiunea sa sacramentală, în
alte cuvinte, dacă raportul nostru cu celălalt sex se raportează sacramental şi cu
“slăvire adusă” lui Dumnezeu  sau, egoist, se opreşte la cei doi îndrăgostiţi, în
acest din urmă caz, devenind o absolutizare şi o idolatrizare a funcţiunilor biologice
umane.

Este de asemenea important să înţelegem, în acest context, şi ceea ce se
poate numi “abţinere sexuală” sau castitate sau înfrânare în căsnicie. Despre
această realitate ne vorbeşte Apostolul Pavel, care se adresa Bisericii din Corint
cu îndemnul de a nu se înfrâna (!) decât numai de comun acord şi pentru un timp,
pentru ca apoi să fie din nou împreună. Iar aceasta, doar pentru “post” şi “rugăciune”,
şi nicidecum din raţiuni mondene sau sociale. Nu e importantă “înfrânarea” sau
“neînfrânarea”, ci termenii “duhovniceşti” şi “trupeşti” sau “sociali” în care se pune
problema; adică a rămâne “împreună” în şi cu Dumnezeu, în propria taină a
căsniciei, şi a fugi de asaltul şi presiunile ispititorului. Problema înfrânării în căsătorie
este una reală, fie pentru raţiuni duhovniceşti (pentru rugăciune şi post, zice
Apostolul), fie pentru raţiuni strict biologice (perioada de sarcină, de boală etc.),
sau altele “sociale” (distanţa dintre soţi, din motive obiective, ca cele profesionale
etc.), dar în orice caz nu trebuie uitată observaţia Apostolului: “de comun acord şi
pentru un timp”. Tocmai aici am uitat noi unele aspecte importante. Ne ocupăm de
educaţia tinerilor, în vederea construirii unei societăţi mai morale, dar uităm motivaţia
fundamentală: căsătoria este un “sacrament soteriologic”.
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Procreaţia responsabilă.
Viaţa umană începe în momentul concepţiei

Omul îl întâlneşte pe Dumnezeu înainte de naştere, în însuşi actul creării
sale. Din clipa plăsmuirii sale ca fiinţă, omul întâlneşte privirea iubitoare a Creatorului.
De altfel, credinţa este însăşi memoria începuturilor noastre, înainte ca noi să fi
avut vreo memorie umană. Iată cum se exprima psalmistul:

“Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne,
  Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele.
  Te voi lăuda, că sunt o făptură atât de minunată.
  Minunate sunt lucrurile Tale,
  Şi sufletul meu le cunoaşte foarte.
  Nu sunt ascunse de Tine oasele mele,
  pe care le-ai făcut întru ascuns,
  nici fiinţa pe care ai urzit-o
  ca în cele mai de jos ale pământului” (Ps. 138, 13-15)
Crearea omului este o iubire continuă, o iubire care are început, dar nu are

sfârşit. Omul descoperă că este “fiul lui Dumnezeu”: el este persoana creată de
Dumnezeu şi iubită din prima clipă a existenţei sale. Filiaţia divină e caracteristica
cea mai importantă a fiinţei umane, şi persoana există ca atare, în iubirea, în
gradul, în planul lui Dumnezeu, înainte de naşterea conştiinţei sale. “Noi am
cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are către noi” (1 In. 4, 16). Şi
dacă aceasta este credinţa noastră, cum am putea să nu vedem în fiecare act al
conceperii o taină a creaţiei din nimic şi din iubire? Omul nu poate rupe o legătură
de acest fel, făcută o dată pentru totdeauna; nu se poate desface o iubire şi să
facă să se întoarcă în nimic cel conceput. Nimicul nu mai există (10). Omul este
persoană încă din momentul conceperii; şi orice intervenţie asupra celui conceput
sau a embrionului este un atentat asupra unei persoane umane.

În “Teologia Catolica”, reprezentative pentru coordonarea acţiunilor şi a întregii
activităţi ştiinţifice sau teologice în faţa vieţii umane, a embrionului şi a procreaţiei
sunt două documente de mare importanţă. Unul este Enciclica “Humanae vitae”, a
Papei Paul al VI-lea, publicată în 1968. Al doilea este Instrucţiunea Congregaţiei
pentru Doctrina Credinţei, intitulată: “Respectul vieţii umane nenăscute şi demnitatea
procreaţiei”, publicată în 1989.

Conform instrucţiunii amintite, Magisterul Bisericii Catolice îşi arogă dreptul
să intervină, prin afirmarea unei poziţii, nu în virtutea unei competenţe particulare
în câmpul ştiinţelor experimentale, ci, “după ce va fi luat cunoştinţă despre datele
cercetării şi ale tehnicii, ţine să propună, în virtutea propriei misiuni evanghelice şi
a datoriei sale apostolice, doctrina morală privind demnitatea persoanei şi a vocaţiei
sale integrale, expunând criterii de judecată morală asupra aplicaţiilor cercetării
ştiinţifice şi tehnice, în ceea ce priveşte viaţa umană şi începuturile sale” (11).

Învăţătura catolică despre familie învaţă că actul conjugal presupune două
aspecte fundamentale: cel unitiv, şi cel procreativ (12) şi că unitatea dintre acestea
trebuie în mod necesar salvată. “Orice act matrimonial trebuie să rămână deschis
transmiterii vieţii” (13). Cum se poate lesne observa, acestea sunt afirmaţii fundamentale pentru
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poziţia catolică şi în jurul lor se construieşte întreaga doctrină privind procreaţia.
Se poate observa, în societatea de astăzi, o tendinţă de refuz, de negativism,

chiar de frică în ceea ce priveşte procreaţia. În locul speranţei într-un viitor frumos, în
care omul să se simtă realizat ca persoană în familie, se decelează mai degrabă
sensul unui “risc”: copilul este temut şi refuzat, lucru care stârneşte o serioasă
preocupare. Această atitudine îi face pe mulţi să vorbească despre egoism hedonist
şi subiectivism radicalizat. (14). Şi se caută justificări în dificultăţile cu care se confruntă
astăzi familia. Munca extradomestică a femeii, dificultăţile de educare a copiilor în
condiţiile unei societăţi pluricentrice şi multiculturale, exigenţele economice ar putea
conduce pe tineri să aibă rezerve, ba chiar să se teamă să-şi asume responsabilitatea
unui copil sau a mai multora. Aceste realităţi sociale s-au îmbinat cu o orientare a
teologiei catolice, care identifică scopul primar şi finalitatea căsătoriei în naşterea de
fii. De aici s-a trecut la o altă sciziune, în sens contrar, ajutată şi de curentele
contestatare din secolul nostru (“revoluţia sexuală”), interpretând şi trăind sexualitatea
în aşa fel încât aspectul comunional şi procreaţia au sfârşit prin a se separa cu
desăvârşire. Însuşi principiul “procreaţiei responsabile” a fost înţeles în mod reductiv,
printr-o atitudine de a nu avea copii. De aceea, sexualitatea îşi găseşte finalitatea
exclusiv în “plăcere”, devine un joc liber de orice fel de reguli sau legături. Aceasta a
generat ceea ce a fost numit o “mentalitate contraceptivă” (15). Acest refuz al vieţii şi
al iubirii, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit, fără jumătăţi de măsură, drept o “civilizaţie
a morţii” (16). De aceea, Biserica se adresează credincioşilor săi, invitându-i să
conştientizeze măreţia tainei căsătoriei ca “vocaţie” şi căutare şi “proiect de viaţă”, în
care procreaţia şi iubirea să coexiste. Este chemarea la procreaţia responsabilă.
1. Procreaţia responsabilă dă sens celorlalte valori  pe care se bazează viaţa

matrimonială: unitatea, fidelitatea, indisolubilitatea şi fecunditatea.(17).
Procreaţia umană, pentru a fi responsabilă, trebuie legată intim de căsătorie, de
iubirea conjugală (18), şi să aibă ca finalitate iubirea autentică (19), desăvârşirea în
Dumnezeu a iubirii dintre soţi. De asemenea, responsabilitatea în procreaţie este
însoţită de generozitate (20); căci fiul este primit ca un oaspete şi ca un dar din
partea izvorului autentic al vieţii. Soţi conştientizează că sunt colaboratori (împreună
lucrători) cu Dumnezeu. “Procreaţia”, acest mare mister este disponibilitate la a
colabora cu Dumnezeu la creaţia microcosmosului care este viaţa umană.

2. Procreaţia trebuie să-şi găsească expresie în iubirea adevărată, autentică
dintre două persoane de sex diferit. Actul conjugal se distinge printr-o particulară
demnitate, care-l face să nu semene nici unei alte activităţi umane. Nu stă
însă în puterea soţilor să manipuleze actul conjugal astfel încât el să exprime
doar dimensiunea psihologico-afectivă şi nu şi pe aceea procreativă sau să
exprime doar un fapt biologic şi nu şi unitatea afectivă şi spirituală (21).

Unui discurs “calitativ” se adaugă adesea unul “cantitativ”, ca şi cum
problema responsabilităţii procreaţiei s-ar rezolva printr-o alta, aceea a “numărului”
de copii şi a intervalului dintre naşteri. “Doctrina catolică reţine moralmente ilicit
controlul artificial şi moralmente licit cel natural” (22), se exprima una din maximele
autorităţi în materie de bioetică din Biserica Catolică şi cardinal de Genova. Explicaţia
o dă un alt teolog, Mons. Elio Sgreccia, preşedintele Academiei Pro Vita de pe
lângă Sfântul Scaun: “Sunt consider- ate ca respectând totalitatea ş i
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peculiaritatea actului conjugal aşa zisele “metode naturale” (23) pentru reglarea
fertilităţii, în timp ce “contraceptivele” (24) sunt reductivi ai acestei totalităţi şi
peculiarităţi; de aceea sunt considerate licite şi nu întru totul umane, în sensul total
al cuvântului; aceasta e valabilă în funcţie de periculozitatea lor sanitară şi
psihologică”(25). Oricum, sunt considerate nepermise “practicile contraceptive şi
orice formă de sterilizare directă şi, desigur, avortul”(26)

Foarte adesea, se acordă o importanţă particulară “metodelor naturale”,
pentru că, se zice, “lasă actul conjugal deschis către viaţă”, pentru că “se intro-
duce în ritmurile şi timpii pe care natura i-a stabilit pentru femeie”, pentru că
“favorizează o angajare reciprocă de atenţie şi control” şi pentru că “respectă
exigenţa unei alegeri conştiente şi responsabile”(27). După părerea noastră, această
argumentaţie e reductivă, căci, în mod programat, relevă o atitudine împotriva
vieţii. De altfel, contrazice principiul stabilit de însăşi enciclica Humanae Vitae:
“orice act conjugal să rămână deschis transmiterii vieţii”.

În această confuzie, mulţi teologi catolici lasă ultima analiză şi apreciere la
latitudinea “conştiinţei soţilor” (28), ca şi cum fiecare şi-ar putea construi propria
lege. Şi se ia atitudine decisă împotriva oricărei intervenţii din partea statului (29).

Pentru a răspunde la multe din aceste dificultăţi, se obişnuieşte să se transfere
greutatea chestiunii asupra unui alt aspect: momentul în care începe viaţa. Aceasta
este, de altfel, o problemă destul de spinoasă, ridicată de cei care, adepţi ai unei
viziuni abortiste, caută să argumenteze că avem de-a face cu o persoană umană
într-un anumit moment după fecundaţia ovulului.

Sunt unii care consideră că până în a 14-a zi de la fecundaţie, nici nu poate fi
vorba de un embrion, ci de o simplă masă de celule, timp în care pot avea loc fie o
separare gemelară (gemeni homozigoţi), fie o hibridare. Alţi cred că avem de-a face
cu un individ uman între a patra şi a şasea săptămână, când par primele structuri
nervoase. Dar nici atunci nu poate fi vorba de o persoană umană, de vreme ce
lipseşte conştiinţa de sine şi desăvârşita individualitate. Aşadar, înainte de naştere,
embrionul este un simplu … embrion; abia după naştere el devine subiect de drept.

Mulţi oameni de ştiinţă şi teologi, pe baza datelor oferite de biologia dezvoltării
(care afirma individualitatea somatică, unică şi irepetabilă a embrionului uman în
orice fază şi stadiu al dezvoltării intrauterine), declară că fiinţa umană îşi are începutul
în momentul fuziunii gameţilor (30). Aceasta a mărturisit-o Biserica dintotdeauna.
Şi anume, că începutul vieţii umane coincide cu însuşi momentul concepţiei (31) şi
că în orice fază a sa (celulă ou, ziot, blastulă, embrion, făt), cel conceput este o
persoană umană în sensul deplin al cuvântului.

Punerea în discuţie a statutului embrionului uman a oferit posibilitatea acceptării
diverselor forme de manipulare a materialului genetic şi a fătului.

Credem că abordarea acestor probleme de către teologi este necesară. Biserica
a apărat dintotdeauna viaţa şi valorile legate de ea. Şi o va face în continuare. Credem
că este singura în măsură să răspundă coerent marilor interogativi ridicaţi, în ultimii
ani, de către ştiinţa medicală şi genetică, întrucât ea este dotată şi cu antropologia
necesară unei argumentări bioetice serioase, care să apere demnitatea omului de
ştiinţă pe care el însuşi a creat-o şi care riscă să-l ameninţe.
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Planningul familiar
sau

Planificarea denaturării şi distrugerii
 iubirii şi familiei

Pr. conf. Dr. George Remete

Biserica împotriva  principiului planning-ului
Faţă de principiile planningului, religia creştina şi Biserica observă următoarele:
- Nimeni n-a dovedit că planningul, prin orice metodă a lui, poate fi parţial sau

în general “inofensiv” şi “sănătos”. Dimpotrivă, adepţii lui cei mai oneşti şi riguroşi
nu ezită să recunoască riscurile şi efectele negative imense.

- Lumea tehnologică îşi vădeşte, este adevărat, limitele şi erorile, iar omul are
dreptul de a interveni pentru perfecţionarea tehnică. Dar nu trebuie uitat că orice
perfecţionare este pozitivă şi acceptabilă numai dacă dezvoltă datele esenţiale
spirituale ale omului, nemodificându-le sau atingându-le, căci altfel tehnica s-ar
întoarce asupra omului, iar aşa-zisul “progres” se va dovedi regres. Nu trebuie
uitat că orice tehnică are două tăişuri: este manevrabilă şi interpretabilă.

- Climatul de susţinere reciprocă şi de încredere între parteneri, între soţi, se
asigură prin valorificarea şi stimularea forţelor spirituale, a iubirii, şi nu printr-o intervenţie
tehnică sau mecanică asupra iubirii. Tehnica şi mecanica nu au ce căuta în actul iubirii.

- Cunoaşterea de sine şi a propriei fiziologii este autentică şi valoroasă tot
numai prin spirit, prin interpelarea, solicitarea şi valorificare spiritului partenerului.
Numai aşa fizicul şi fiziologia sunt valoare, altfel devin strict obiecte.

- Valorizarea sexualităţii este autentică numai în cadrul iubirii ca spiritualitate, iar
valoarea sexualităţii nu trebuie inventată, pentru că ea există. Sexualitatea este variată
şi stimulată numai în măsura în care are în vedere valorificare şi potenţa infinită a
persoanei ca spirit, pentru că numai în spirit e posibil noul şi stimulativul. Aşa cum
spunea scriitorul austriac Hugo von Hoffmannstahl: “Alles ist eitel ausser der Begegung
zwishen Geist und Geist!” (“Totul este deşertăciune în afara întâlnirii spiritului cu spiritul!”).

Scopul şi esenţa plannigului:
transformarea soţiei / soţului într-un obiect de plăcere

Teologia scoate însă în evidenţă mai ales faptul că însăşi ideea de contracepţie
este condamnabilă, pentru că separă ceea ce este inseparabil, adică actul iubirii
de funcţia ei intrinsecă.

Contracepţia ca mijloc de planning este o logică perfidă şi o adormire a conştiinţei,
o iresponsabilizare, pentru că refuzul conceperii pe motivul asigurării unor condiţii
mai bune pentru copil se dovedeşte a fi un egoism feroce: oricâte condiţii s-ar asigura
copilului, totdeauna pot veni altele mai bune şi amânarea se poate justifica la nesfârşit.
Şi, de fapt, este uşor de dovedit că singura condiţie esenţială pentru copil
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este angajamentul iubitor total, sacrificial al părinţilor, restul fiind neesenţial.
Planningul este o inconsecvenţă, o dedublare, o înşelare şi o auto-înşelare

a conştiinţei, pentru că programează ceea ce este neprogramabil, iubirea, act
prin excelenţă spontan şi unic. Prin această programare se schimbă, se degradează
preţuirea absolută a partenerului, care devine de fapt un obiect de plăcere, acesta fiind
scopul şi sensul esenţial al planningului, mărturisit sau nu. Esenţa iubirii este dăruirea
totală şi deschiderea până la împlinirea deplină a finalităţii, care este procrearea. Se
poate înţelege că, în măsura în care se exclude elementul şi sensul ei esenţial, iubirea
nu numai că nu se finalizează, ci chiar se denaturează şi se perverteşte. Esenţa
planningului se dovedeşte a fi calculul egoist, în care copilul “devine un produs, nu
mai este un dar, nu mai este rodul iubirii, nu mai este expresia gratuităţii dăruirii”.

Planningul - denaturare şi distrugere a familiei
Esenţa planningului constă în ideea că omul are dreptul să separe actul iubirii de

consecinţele lui sau, mai precis, să caute şi să obţină plăcerea ca scop în sine. Planningul
este o eroare, o falsificare şi o crimă, pentru că se bazează pe acest fals, pentru că
toate domeniile de cunoaştere şi cercetare umană pot să dovedească adevărul funda-
mental că în ordinea dreaptă a naturii plăcerea nu este niciodată scop, ci totdeauna
mijloc; dacă se întâmplă altfel, atunci e vorba de o denaturare şi o pervertire.

Dacă este îndreptăţită preţuirea partenerului pentru plăcerea pe care mi-o
oferă, atunci infidelitatea, adulterul, avortul şi divorţul sunt justificate, iar idei precum
castitatea şi fidelitatea apar desuete şi ridicole. Însă oricât s-ar strădui cineva să
schimbe ideea şi sensul familiei, oricât ar vrea să o modernizeze, nu va putea
nega că forţele, temeliile care pot asigura o familie sunt tocmai auto-controlul,
fidelitatea şi sacrificiul, iar fără ele nu mai poate fi vorba de familie.

În iubirea autentică, bărbatul şi femeia nu sunt “parteneri” de viaţă sexuală, ci,
în primul şi ultimul rând, persoane care se dăruiesc şi se sacrifică reciproc; valorile
sexuale însoţesc numai dăruirea personală, însă esenţa dăruirii trebuie să fie
personală şi nu sexuală. Valoarea persoanei umane constă în întreaga fiinţă şi
componentă spiritual-somatică a persoanei, sexul fiind numai unul din atributele
persoanei umane, toate celelalte fiindu-i de fapt superioare. Trebuie memorat faptul
că orice om este valoare în chip decisiv ca persoană şi abia după aceea este şi o
valoare sexuală. În acest fel, conştientizăm faptul că valoarea iubirii constă în
primul rând în calitatea ei spirituală, în dăruirea, profunzimea, bogăţia infinită de
nuanţe sentimentale şi voliţionale, în sacrificiul ei; faţă de aceste valori excepţionale
care tind spre absolut, gradul de voluptate sexuală apare desigur infinit inferior.

Esenţa iubirii fiind dăruirea spontană şi totală prin sacrificiu, programarea iubirii
şi confundarea ei cu voluptatea dovedesc pervertirea şi opusul iubirii autentice.

Prin planning, iubirea se supune tehnicii, fiind afectată de tehnicile anticoncepţionale.
În loc de a fi o chestiune de dăruirea şi sacrificiu, ea devine problemă de metodă, tehnică
şi eficacitate, un schimb de plăceri si nu un dialog. În acest fel planningul nu doar
relativizează şi diluează, ci chiar denaturează şi distruge iubirea şi, prin aceasta, familia.
(extrase din conferinţa prezentată la congresul internaţional „Familia şi viaţa la

începutul unui nou mileniu creştin”)
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În această rubrică se dezbat:
1.  probleme deosebite privind sfârşitul (Ω): sfârşitul lumii, moartea şi sufletul după moarte;
2. 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.

O m e g a
Ω

Nasterea  si  decaderea  Constantinopolului

Biserica după Constantin cel Mare
Ierom. Arsenie Boca

Cum au scăpat creştinii de griji, de strâmtorare, de prigoane, trecând din ilegalitate în
legalitate (în anul 313, prin edictul de la Milan, al împăratului Constantin cel Mare), viaţa
lor a început să se destrame. Cum şi-au primit averile înapoi, urmaşii mucenicilor, puţini au
mai rămas care să nu se înconvoaie de dragostea pentru lumea aceasta (a stomacului).
Când a mărturisi creştinismul pe faţă nu mai era o primejdie, dragostea de Dumnezeu şi
grija de suflet au scăzut până la aşa măsură, încât s-a început a se lua după un rătăcit (Arie).

Nici nu era de mirare o atare ispită de necredinţă, de vreme ce odată cu împăratul
Constantin au trecut la creştinism cu miile (aproape 2/3 din imperiu). Era „la modă” să iei
credinţa împăratului, deşi toţi aceşti creştini cu numele, cu puţin înainte s-ar fi îngrozit de
primejdiile mărturisirii lui Hristos…

Viaţa aceasta, cu statornicia bogăţiei şi negrija întâmplărilor, strică pe om… Mintea
nu mai deosebeşte adevărul de minciună, binele de rău, ci le zice tocmai întors, Răului -
Bine şi Minciunii – Adevăr. Aşa se stricaseră purtările creştinilor şi aşa se întindea tăgăduirea
lui Dumnezeu, a Mântuitorului (adică necredinţa), încât, zice un istoric al vremii, că dacă
Dumnezeu nu ar fi trimis pe sfinţii Vasile, Grigore Teologul, Grigorie de Nyssa şi Ioan
Gură de Aur, ar fi trebuit să vină Iisus a doua oară.

Biserica Mileniului 3
(3)



 Porunca Iubirii  2001 - vol. 6 77

Cucerirea  Constantinopolului

Poveste demnă de luat în aminte
Arhim. Filothei Zervakos

(1884 – 1980)

Proorocia împlinită a călugărului Iosif (Vryenios)
Fiindcă împăratul şi patriarhul n-au luat măsuri pentru îndepărtarea răului,
oraşul Constantinopol a fost cucerit de turci iar mulţi locuitori au fost
măcelăriţi.

Acest călugăr înţelept şi sfânt, vieţuitor într-un schit din afara Constantinopolului
a fost chemat de patriarh şi împărat în capitală, ca să ţină conferinţe şi predici
despre pocăinţă, spre folosul şi mântuirea sufletească a creştinilor.

Întrucât cunoştea decăderea morală a poporului şi a armatei – căci tocmai
pentru aceea l-au invitat – monahul Iosif s-a înfăţişat Împăratului, Patriarhului şi
altor demnitari şi, cu curaj le-a zis: “Pentru că m-aţi chemat să predic cuvântul lui
Dumnezeu, am venit cu plăcere, dar dacă şi voi nu mă veţi sprijini, în zadar m-aţi
adus aici. Cer şi eu o favoare de la patriarh şi împărat: patriarhul să arate interes şi
să îngrădească cu asprime abuzurile şi relele care se fac de către clerici, iar
împăratul – pe cele săvârşite de armată şi popor; şi atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu,
va urma îndreptarea”. Amândoi au promis să facă ceea ce i-a rugat. Însă nici
patriarhul nici împăratul n-au luat măsuri pentru îndepărtarea răului şi a păcatelor
care se înmulţeau tot mai tare şi de aceea fost nevoit să plece de la Constantinopol
la sihăstria sa. Înainte să plece, luându-şi rămas bun de la patriarh, împărat, cler şi
popor, a rostit un ultim cuvânt, arătând cauza pentru care pleacă din oraş: “Plec
mâhnit şi să ştiţi că nu va trece mult timp şi eu voi muri. Însă oraşul acesta, pentru
păcatele multe ale celor ce locuiesc în el, cu îngăduinţa lui Dumnezeu va fi cucerit
de turci, credinţa ortodoxă însă va fi păzită”.

Atunci marele duce Luca Notara a zis Cuviosului Ioasif: “Nu este cu putinţă ca
Dumnezeu, Care a zis lui Avraam că n-ar fi distrus oraşele Sodoma şi Gomora,
dacă ar fi aflat în ele 10 drepţi, să predea un astfel de oraş în mâna necredincioşilor.
Este adevărat că există foarte mulţi păcătoşi, dar există şi mulţi drepţi şi, desigur,
nu zece, nici o sută, ci mii!…”.

“Că există mulţi – răspuns înţeleptul Vryenios – ştiu, dar şi aceştia se fac
vinovaţi de păcatele celor mulţi, şi de aceea, pe drept, Dumnezeu va preda
oraşul în mâinile turcilor. Tu, când oraşul acesta va capitula, îţi vei aduce aminte
de cuvintele mele”.

N-au trecut mulţi ani şi oraşul a fost cucerit de turci, iar când Notara şi-a văzut
copiii măcelăriţi sub ochii săi, din ordinul sultanului Mahomed şi-a adus aminte de
înţeleptul Vryenios.
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Vedenia lui Mahomed
…Când Constantinopolul a fost cucerit de către turci, sultanul Mahomed al II–

lea s-a instalat în palatele împăraţilor bizantini, bucurându-se de biruinţele sale, de
măcelurile şi jafurile trupelor otomane. Într-o zi a oferit un prânz oficialităţilor sale:
înalţi demnitari, aghiotanţi, generali şi ofiţeri superiori.

În timpul petrecerii, pe când toţi petreceau din plin, sultanul, privind spre zidul
camerei, a avut o vedenie; o mână goală cu palma şi cele 5 degete deschise.
Înfricoşat a întrebat pe invitaţi dacă şi ei văd acea vedenie şi ce să însemne oare?
Cu toţii au răspuns că o văd dar ce înseamnă nu cunosc.

Atunci sultanul a început să se tulbure şi căuta să afle înţelesul acelei vedenii.
Unii au zis să apeleze la ghicitori şi magi căci numai ei pot să-i descopere

sensul acestei drame. S-au prezentat, într-adevăr, mulţi ghicitori şi magi otomani
şi arabi, însă nimeni nu a putut să-i explice ce înseamnă această vedenie. Văzând
bucătarul sultanului – care era grec, dar fidel mai marelui său – că era în mare
supărare şi mâhnire, deoarece nu o dată, ci de mai multe ori vedea mâna aceea
goală cu degetele deschise i-a zis: “Luminăţia voastră, caută să găseşti un sfânt
creştin, căci numai el va putea să-ţi arate înţelesul acestei vedenii”.

Într-adevăr sultanul a întrebat pe mulţi creştini dacă cunosc vreun sfânt,
făgăduindu-le că vor primi de la el o mare răsplată. Atunci câţiva creştini i-au zis:
“Cunoaştem un om cu viaţă sfântă, pe înţeleptul Gheorghe Scholarul”. Îndată
împăratul a trimis după el, l-a chemat la şi i-a zis: “Dacă poţi să-mi tâlcuieşti vedenia
pe care o văd, orice îmi vei cere îţi voi da”. Iar înţeleptul Gheorghe Scholarul a
răspuns lui Mahomed: “Luminăţia ta, vedenia pe care o ai, nu pot s-o tâlcuiesc cu
puterea, cunoştinţa şi înţelepciunea mea; numai adevăratul Dumnezeu în care
Cred şi Căruia mă închin poate să mi-o descopere. Te rog să-mi dai un răgaz de 7
zile să postesc şi să mă rog ca să mi-o descopere”.

Împăratul a fost mulţumit de cuvintele înţeleptului Scholarul şi i-a acordat timpul
cerut. Iar după împlinirea celor 7 zile s-a prezentat la palat şi i-a zis cu curaj
împăratului: “Domnul şi Dumnezeul meu, Căruia m-am rugat şi m-am închinat,
Care ne-a făgăduit că orice vom cere, cu credinţă, se va da nouă – ajunge să fie
spre folosul sufletului nostru – Acela mi-a arătat semnificaţia vedeniei tale. Află,
deci, o împărate, că cele 5 degete ale mâinii pe care le vezi înseamnă că n-ai fi
pătruns în acest oraş dacă ar fi existat aici 5 creştini adevăraţi”.

Împăratului i-a plăcut această explicaţie şi i-a zis: “Întrucât te văd om înţelept şi
mi-ai dezlegat nedumerirea, izgonindu-mi mâhnirea, cere-mi orice doreşti şi sunt gata
să-ţi ofer”. Iar Scholarul i-a zis: “O favoare cer de la tine, Luminăţia ta! Să dai odine
supuşilor tăi să înceteze măcelurile împotriva creştinilor, chinurile, prigoanele şi jafurile”.

Într-adevăr Mahomed a dat dispoziţie să i se îndeplinească dorinţa, iar pe
Gheorghe Scholarul l-a numit etnarh adică căpetenia neamului său. Astfel, grecii
nedreptăţiţi de către turci, puteau să se adreseze lui, în calitate de căpetenie, iar el
raporta cazul respectiv împăratului.

Din ceasul acela au început să se împuţineze chinurile şi necazurile creştinilor.
Mai târziu, Mahomed a acceptat ca Scholarul să fie hirotonit patriarh,



 Porunca Iubirii  2001 - vol. 6 79

numindu-se Ghenadie şi i-a acordat mari onoruri. Cu acest prilej, i-a oferit o masă
festivă la palatul imperial, apoi l-a însoţit afară în curte, l-a aşezat pe un cal ales,
precum se obişnuia la regi şi a ordonat căpeteniilor curţii să-l urmeze, în ordine,
până la biserica Sfinţilor Apostoli. În acest mod, cu ajutorul şi harul lui Dumnezeu, şi
prin credinţa şi înţelepciunea patriarhului Ghenadie Scholarul, a fost salvat creştinismul
ortodox din Constantinopol (aşa cum spunea şi proorocia călugărului Iosif).

(după “Mărturie Ortodoxă Iubitoare de Dumnezeu” - publicaţie a Editurii “Or-
thodox Kipseli” / Stupul ortodox)

Nevoia de înnoire a monahismului
ÎPS Serafim

Creştinismul nu este teorie, nici filozofie. El nu este nici măcar religie în sensul în
care religia este, în general, înţeleasă şi anume ca sumă de ritualuri şi prescripţii, pe care,
străduindu-se să le respecte, omul intră in contact cu Divinitatea (nume vag, propriu tuturor
religiilor, dar nu Creştinismului pentru care Dumnezeu este întotdeauna Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh, Persoane concrete, revelate în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii). „Creştinismul, zice
Olivier Clément, este religia religiilor sau, mai degrabă, criza tuturor religiilor“.

El este viaţa în Hristos (de unde expresia „viaţa creştină“) şi viaţa în Duhul Sfânt (sau
„viaţa duhovnicească“) prin care suntem mereu în comuniune cu Dumnezeu Tatăl, Creatorul
şi Proniatorul (Purtătorul de grijă) omului şi al lumii. Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat
şi Duhul Sfânt sunt cele două mâini ale Tatălui (Sfântul Irineu al Lyonului) prin care El
lucrează în lume şi ne atrage la Sine ca pe fiii Săi iubiţi pentru a ne împărtăşi nu numai de
darurile Sale, ci de viaţa Sa însăşi. Astfel omul credincios se umple de viaţa Sfintei Treimi,
devine el însuşi „Dumnezeu“ după har. Creştinismul fiind deci viaţa de comuniune cu
Persoanele Sfintei Treimi, care se realizează în atmosfera de rugăciune a Bisericii, nu
poate fi conceptualizat sau transformat în ştiinţă, chiar sacră, decât cu riscul de a-l desfigura
şi a-l reduce la o religie, printre atâtea altele. De aceea, Sfinţii Părinţi s-au ferit de a
conceptualiza credinţa, reţinându-se până şi de la formularea de dogme în cadrul Sinoadelor
ecumenice. Puţinele dogme proclamate de Sinoade s-au datorat nevoii stringente de a
înfrunta ereziile. Dar pentru ca aceste dogme să nu rămână doar subiecte de cugetare
intelectuală ci să fie ceea ce de fapt sunt, adică izvoare de viaţă, atât pentru minte cât şi
pentru inimă, ele au fost introduse în cultul Bisericii. Teologia este deci expresia vieţii în
Hristos şi în Duhul Sfânt şi nu teorie despre Dumnezeu. Sau cum spune atât de adânc
Evagrie Ponticul (monah din secolul al IV-lea):„teolog este cel care se roagă“.

Călugărul este rugătorul, deci teologul, prin excelenţă. Până şi cei mai ignoranţi în ale
credinţei ştiu că ocupaţia călugărului este rugăciunea şi nevoinţa. De aceea, lumea aşteaptă
din partea călugărilor rugăciune şi mijlocirea lor în faţa lui Dumnezeu pentru toţi oamenii.
„Călugărul, zicea Patriarhul Justinian, trebuie să se roage pentru cei ce nu ştiu să se
roage, pentru cei ce nu pot sau nu vor să se roage şi, mai ales, pentru cei ce nu s-au rugat
niciodată“. Dar dacă la începutul vieţii sale duhovniceşti călugărul (ca şi tot omul credincios)
îşi propune şi impune, oarecum din afară, să se roage pentru semenii săi ca şi
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pentru lumea întreagă, pe măsură ce intimitatea sa cu Hristos creşte, inima lui făcându-se,
încetul cu încetul, sălaş al Sfintei Treimi - şi prin aceasta sălaş al umanităţii întregi, -
rugăciunea sa pentru lume devine o rugăciune existenţială şi absolut necesară. El nu mai
poate ignora pe fraţii săi în umanitatea care suferă atât din cauza înstrăinării lor de Dumnezeu.
Şi împreună cu ei întreaga creaţie.

Atunci, „inima sa, plină de milă, arde pentru întreaga creaţie, pentru oameni, pentru
păsări, pentru animale, pentru demoni... Când se gândeşte la toate aceste făpturi şi le
vede, ochii săi varsă lacrimi. Atât de mare şi atât de puternică este compasiunea (mila)
sa, încât inima i se strânge şi nu poate să suporte, să audă sau să vadă, cel mai mic rău
sau cea mai mică tristeţe în sânul creaţiei. De aceea, el se roagă cu lacrimi în tot ceasul
pentru animalele fără raţiune, pentru vrăjmaşii adevărului şi pentru toţi cei ce-i fac rău
pentru ca să fie păziţi şi iertaţi. În imensa compasiune care cuprinde inima sa, fără margini,
după chipul lui Dumnezeu, el se roagă chiar şi pentru şerpi (demoni)“ (Sfântul Isaac Sirul,
Cuvântul 81). Rugăciunea este deci măsura sfinţeniei. Dar şi rugăciunea şi sfinţenia sunt
rezultanta întâlnirii (sinergismului) între harul Sfântului Duh şi angajarea personală pe
linia credinţei, prin asceză cuprinzătoare, ascultare şi smerenie.

Monahii, cu deosebire, sunt cei care, în fiecare generaţie, dau mărturie lumii, că
Evanghelia poate fi întrupată în toată exigenţa ei. Şi pentru că ei se roagă neîncetat (Tes. 5,
14), postesc, îşi înfrâng voinţa proprie prin ascultare şi smerenie, urmând în toate pe Domnul,
ajung la înţelepciunea Duhului şi se fac astfel povăţuitorii credincioşilor. Cuvântul de
învăţătură al unui monah care s-a sfinţit pe sine este cuvânt cu autoritate (Mt. 7, 29) pentru
că vine din experienţa proprie a vieţii sale. El atrage şi cucereşte; el schimbă viaţa celui
care-l primeşte pentru că este încărcat de puterea misterioasă a Duhului prezent în toate
actele şi manifestările omului sfânt.

Patericele, cuprinzând cuvintele sfinţilor Bătrâni, au fost întotdeauna călăuză şi hrană
duhovnicească pe drumul greu al despătimirii şi al sfinţirii personale. Ele sunt, fără îndoială,
cea mai gustată literatură duhovnicească a monahului dar şi a multor creştini doritori de
desăvârşire. Şi aceasta pentru că ele redau cuvintele Bătrânilor sfinţi, fără sau cu minimă
prelucrarea din partea autorului. Astfel se păstrează autenticitatea inspiraţiei şi puterea
originară a cuvântului care vine de la Duhul Sfânt.

La noi, la români, Părintele Ioanichie Bălan ne-a dat, în ultimii ani de stăpânire atee a
ţării, un „Pateric Românesc“ şi două volume de „Convorbiri duhovniceşti“ care au cunoscut
o răspândire deosebit de largă nu numai printre monahi, ci şi printre credincioşi. Toate au
avut şi un ecou în afara ţării, fiind traduse integral sau în parte în diferite limbi. Aceste
capodopere literare ale monahismului românesc contemporan mărturisesc despre forţa şi
vitalitatea lui în timpurile cele mai grele din istoria Bisericii noastre. Deşi Statul comunist
i-a dat o lovitură de moarte în 1959, monahismul nostru n-a dispărut pentru că avea încă
mulţi atleţi ai ascezei care au rămas (unii chiar alungaţi din mănăstire) neclintiţi în predania
înaintaşilor lor.

Dar dintre ei, puţini, extrem de puţini, mai sunt printre noi. Şi se pare că odată cu ei se
duce şi faima monahismului nostru. Dar dacă vremurile grele prin care am trecut n-au
reuşit să distrugă monahismul, totuşi ele l-au slăbit duhovniceşte foarte mult. Cum
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au slăbit în general Biserica şi credinţa oamenilor. Scoaterea religiei din şcoli, interzicerea
catehezei, nenumăratele interdicţii şi umiliri impuse Bisericii şi credincioşilor şi, mai ales,
propaganda atee, au zdruncinat din temelii credinţa multora, dacă n-au alungat-o din sufletul
lor. În aceste condiţii vitrege pentru viaţa creştină, duhul veacului a putut cu uşurinţă pune
stăpânire pe cei mai mulţi. Şi astfel societatea întreagă s-a dezintegrat sufleteşte, devenind
în mare parte indiferentă din punct de vedere religios. Or, tinerii care s-au îndreptat în
această vreme, în ciuda tuturor interdicţiilor, spre mănăstiri sau spre Şcolile teologice veneau
aici din această societate spiritual slăbită, cu o credinţă plăpândă şi cu o forţă de rezistenţă
împotriva răului minimă. Şi ce găseau în mănăstiri? Cu rari excepţii, duhul aceluiaşi veac:
accentul pus pe latura administrativ-gospodărească, pe construcţii şi reconstrucţii.
Bineînţeles, slujbele se săvârşeau după tipic. Dar pentru cine? Pentru cei bătrâni şi
neputincioşi. În afara duminicilor şi sărbătorilor, tinerii nu puteau să se roage decât muncind.
Ceea ce nu este tocmai rău dacă eşti format duhovniceşte. „Partea Martei“ a întrecut deci
până şi în mănăstire „partea cea bună a Mariei“. De unde inevitabilul declin al vieţii
duhovniceşti. Un declin care n-a încetat să se accentueze cu împuţinarea monahilor din
generaţia de dinainte de război şi din anii ’50 de renaştere filocalică şi isihastă. Nimeni nu
contestă nevoia înnoirii mănăstirilor noastre pentru ca ele să ofere condiţii decente de viaţă
pentru călugări şi totodată pentru a putea face faţă afluenţei tot mai mari de credincioşi
pelerini. Dar înnoirea materială a mănăstirilor nu trebuie în nici un chip să de facă în
detrimentul vieţii duhovniceşti. Când un călugăr este promovat stareţ numai pentru că are
calităţi gospodăreşti aceasta înseamnă, inevitabil, declinul vieţii duhovniceşti care nu poate
fi întreţinută şi promovată decât de oameni duhovniceşti.

Credem că înnoirea interioară a monahismului nostru nu se poate face pe calea unor
dispoziţii exterioare venite din partea episcopului sau chiar a Sinodului, deşi chemarea la
disciplină monahală aparţine acestor autorităţi şi este absolut necesară astăzi. Ea se realizează
mai degrabă prin promovarea de stareţi şi egumeni cu maturitate duhovnicească, oameni
de rugăciune, cu simţ pastoral şi cu conştiinţă eclezială. Este foarte important ca stareţul să
nu conducă de unul singur, ci să se consulte mereu cu Consiliul său duhovnicesc. Ce monah
nu ştie că mântuirea stă în sfat mult? A-i conduce pe oameni, mai ales pe calea mântuirii,
este lucrul cel mai greu din lume, care nu se poate realiza fără asistenţa şi lucrarea Duhului
Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate înclina inima omului spre ascultare, numai El o poate
schimba şi îmbunătăţi. De aceea, Stareţul trebuie să fie om duhovnicesc, adică om în care
Duhul Sfânt sălăşluieşte şi prin care El lucrează. Or, Duhul Sfânt este cea mai delicată
prezenţă în sufletul omului, care din respect pentru libertatea lui se retrage la cea mai mică
ofensă adusă cuiva, la cel mai ascuns gând de slavă deşartă şi dorinţă de stăpânire, ca să nu
mai vorbim de neglijenţa mântuirii sau de păcate grave.

În acelaşi timp, toţi cei care vor să îmbrăţişeze viaţa monahală trebuie să ştie că
mănăstirea nu este un loc de odihnă, ci de rugăciune şi de nevoinţă neîncetată. Că viaţa din
mănăstire nu-i deloc mai uşoară decât cea din lume. Mănăstirea presupune lupta conştientă
de fiecare ceas, cu tine însuţi, pentru curăţirea de patimi şi paza gândurilor, la care nu se
poate ajunge decât cu multă osteneală şi răbdare (deci cu timp), înfruntând cu curaj şi
nădejde toate ispitele de la trup, de la lume şi de la diavol. Iar arma cea mai puternică în
această luptă este rugăciunea şi ascultarea necondiţionată. Cum nimeni nu este



     Porunca Iubirii  2001 -  vol. 682

desăvârşit pe pământ, călugării sau fraţii nu pot pretinde stareţului să fie perfect în toate.
Dar nici stareţul nu poate pretinde decât numai după măsura duhovnicească a fiecăruia.
Mănăstirea este o familie fondată pe credinţă şi pe dragostea reciprocă a membrilor ei.
Unde există dragoste există şi înţelegere şi unire şi toate darurile Duhului.

Înnoirea vieţii monahale în mănăstirile noastre trebuie să aibe ca temei revenirea
neîncetată la izvoarele sale duhovniceşti: regulile Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului
Teodor Studitul, Tradiţia Sfântului Munte Athos precum şi scrierile Părinţilor asceţi,
îndeosebi cele din Filocalie. Ignorarea acestor izvoare poate fi extrem de dăunătoare pentru
viaţa duhovnicească a fiecăruia, dar şi a obştilor monahale. De aceea, în fiecare mănăstire
şi schit trebuie să existe Şcoli monahale (nu neapărat cu statut sau programă analitică
recunoscută de vreo autoritate) sau de studiu al tradiţiei monahale, cu regulile şi canoanele
ei. Pentru că ignoranţa regulilor care guvernează viaţa duhovnicească este, după Sfântul
Marcu Ascetul, rădăcina tuturor relelor.

Să nu uităm că prin revenirea la izvoare şi studiu intens s-au produs cele două mari
renaşteri monahale în Ortodoxie din secolele XIV şi XVIII. Ca şi înnoirea monahismului
atonit, contemporan.

Să nu uităm, de asemenea, că promotorii renaşterii din secolul al XVIII-lea au fost
Stareţul Vasile de la Poiana Mărului şi Sfântul Paisie Velicikovski de la Mănăstirea Neamţ.

Plângându-se de lipsa duhovnicilor în vremea sa, Sfântul Paisie concludea: „Ne rămâne,
deci, o singură ieşire: să învăţăm zi şi noapte din Scripturile dumnezeieşti şi din cele ale
Părinţilor şi sfătuindu-ne cu râvnitorii cei de un gând cu noi şi cu Părinţii cei mai bătrâni,
să ne deprindem a împlini poruncile lui Dumnezeu şi a urma pilda Sfinţilor Părinţilor
noştrii“ (vezi „Isihasmul, tradiţie şi cultură românească“, p. 141). Astfel prin studiu şi prin
traducerea scrierilor ascetice, Sfântul Paisie a ajuns să introducă în mănăstirile pe care le
conducea (Dragomirna, Secu şi Neamţ) spiritul isihast în viaţa de obşte, unind în chip
fericit rugăciunea obştească cu rugăciunea lui Iisus şi cu tot efortul de despătimire
propriu monahului. Obştea Sfântului Paisie a dat astfel mari duhovnici care ajungând în
alte mănăstiri, atât la noi cât şi în Rusia, au dus cu ei spiritul paisian, provocând marea
renaştere duhovnicească a monahismului românesc şi slav din secolul al XIX-lea. Influenţa
paisianismului se resimte până astăzi în unele mănăstiri, mai ales în Moldova.

Paisianismul trebuie însă astăzi redescoperit şi generalizat în mănăstirile noastre. Numai
aşa acestea vor redeveni factori de cultură duhovnicească pentru poporul nostru care-şi
caută din nou identitate spirituală după aproape jumătate de veac de alienare impusă de
comunismul ateu.    (Deisis, 3-4 / 1996)
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Mijloace de înnoire a idealului
monahal

(extrase şi comentate de Ilie Trif din cartea Arhimandritului Emilianos
„Monahismul – pecetea adevărată”)

O meditaţie actuală o prezintă tema: “mijloace de înnoire şi înviorare a idealului
monahal”, propunându-se câteva soluţii de care ar fi bine să ţinem cont cu toţii,
laici, profesori de teologie, diaconi, preoţi şi episcopi:

1. Descoperirea duhului monahal (pag. 190); sugerăm ca mânăstirile să nu
mai fie “colhozuri în care monahii sunt grăjdari sau văcari, ci mai întâi oameni
ai rugăciunii cu participare zilnică la programul liturgic, fără vreun obstacol pur
material pentru punerea în practică a acestui ţel duhovnicesc. (N.red.: există
însă şi cazuri la polul opus: un călugăr, încercând să se integreze în programul
liturgic al mânăstirii, a exclamat la un moment dat: „E atâta rugăciune aici, că
nu ai timp să te rogi!”. Cu alte cuvinte, e atâta rugăciune programată - obligatorie,
de rutină, formală chiar -, că nu mai ai timp de rugăciune spontană, din dragoste,
sau de căinţă pentru păcatele făcute, nu mai ai timp de rugăciune personală
deci - sau personalizată. Şi atunci, soluţia este să ne readucem aminte de
„Ora et labora” – Roagă-te şi munceşte – , de cumpătare deci, neuitând însă
că totuşi balanţa trebuie să încline în „partea cea bună a Mariei” şi nu în „partea
Martei”).

2. Înlăturarea prejudecăţilor despre monahism (cultivate cu vârf şi îndesat şi
de unii dintre clericii noştri; pag. 192)

3. Contribuţia episcopilor la revirimentul vieţii monahale, pentru că episcopii
sunt mai întâi monahi şi apoi episcopi, înţelegând că scopul monahilor nu este
unul misionar, ci unul de trăire lăuntrică, de naştere a lui Dumnezeu în lume.

4. Adaptarea monahismului la omul contemporan (pag. 194); înţelegem prin
adaptarea monahismului la cerinţele lumii de azi, nu “plimbăreala, navetismul”
monahilor, ci înţelegerea profundă a convulsiilor societăţii de astăzi, cărora
numai ei singuri le pot da soluţii, fiind mai aproape de cer.

5. Mânăstirile să facă opere filantropice (pag. 196).
6. Monahii înşişi să fie idealuri ale sfinţeniei (pag. 196).

Cartea se încheie cu regulamentul interior al mânăstirilor din Grecia şi Ormylia,
prezentând un real interes pentru noi; bine ar fi să nu ne lăsăm ispitiţi de a
copia acest regulament pentru mânăstirile noastre, ci să luăm cea ce se
potriveşte mai bine cerinţelor noastre, pentru că Duhul lui Hristos a lucrat într-
un alt mod pentru realităţile monahale de la noi. (din „Credinţa străbună”  nr. 4
/ 2001)
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 Ne rãspunde pãrintele
... de la inimã la inimã

      Publicăm răspunsurile date de duhovnici, teologi şi creştini angajaţi (vii!), la întrebări
mai des puse. Vom încerca să creştem numărul celor ce răspund întrebărilor, pentru că
varietatea răspunsurilor duce la o mai deplină lămurire.
       Mulţumim, în numele nostru şi al cititorilor, celor care, lăsând la o parte unele treburi
poate mai importante şi mai urgente, s-au străduit să răspundă, cu responsabilitate şi
cu dragoste.

Întrebare:

Arhim. Mina Dobzeu (Mânăstirea “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” - Huşi): Toţi
suntem datori cu rugăciunea către Dumnezeu, fiecare păcătos aleargă după ajutor,
dar nu suntem toţi pe aceeaşi treaptă duhovnicească. Urcuşul duhovnicesc vine în
urma unei stăruinţe în rugăciune: “… Împărăţia Cerurilor se ia prin stăruinţă şi cei ce
se silesc pun mâna pe ea” (Matei. 11, 12). Rugăciunea inimii nu este monopol al
monahismului, ea poate şi e bine să fie practicată de toţi creştinii. Facem cunoscut
că în urma practicării rugăciunii lui Iisus parcurgem trei trepte duhovniceşti:
- în prima treaptă se realizează despătimirea, eliberarea de vicii (ură, invidie,
desfrâu, înjurături, ş. a.).
- în treapta a două se urmăreşte desprinderea de imaginile păcatelor care
persistă în minte şi în simţuri.
- în a treia treaptă se arată prezenţa harului dumnezeiesc lucrând cu putere,
curăţindu-ne inima de zgura păcatului. Odată curăţită, inima primeşte pe Dumnezeu,
prin Harul Său. Este vorba de starea de iluminare.

Orice creştin trebuie să urmărească rugăciunea de calitate, iar rugăciunea
inimii este un mijloc prin care ajungem la rugăciunea curată şi fiecare să se
ostenească după puterile sale, că nu va rămâne fără plată pentru nevoinţa sa. Prin
mistica creştină ajungem la comuniunea cu Dumnezeu şi ea este cea mai eficace
armă împotriva asaltului magiei (parapsihologiei, hipnozei, bioenergiei, yoga, curente
satanice, ş. a.) promovate de New Age. Este aceasta o nouă încercare a lui antihrist
de a amăgi lumea, îmbrăcat în masca ştiinţei şi a bunătăţii, dar va cădea prin sabia
cuvântului lui Dumnezeu când îi va veni sorocul. La toate aceste curente orientale
şi practici asiatice trebuie să răspundem şi noi cu revitalizarea curentului isihast şi
practica rugăciunii inimii. Să ne lăsăm luminaţi şi încălziţi de Soarele Hristos şi să
nu uităm că Domnul ne îndeamnă la desăvârşire

A te ruga cu “rugăciunea inimii” nu este un har pentru oricine. Dar a
te ruga din inimă către Hristos este o datorie şi un dar pentru toţi.
Există trepte în “rugăciunea lui Iisus” pe care pot păşi cei “din lume”?
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Arhim. Teofil Părăian: Cei din lume pot să ajungă la aceleaşi măsuri şi poate
la măsuri mai mari decât cei ce au numai preocuparea de a se ruga. Rugăciunea
este totdeauna la măsura celui care se roagă. Dar rugăciunea nu trebuie făcută cu
exclusivitate ci “toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm”. Ne rugăm cu
toţii la măsurile noastre şi realizăm fiecare măsura la care putem ajunge. Folosim
rugăciunea ca să devenim rugăciune. Şi când zic “rugăciune” nu am în vedere
numai rugăciunile de cerere ci şi celelalte modalităţi de convorbire cu Dumnezeu.
Ne rugăm cum putem, ca să ajungem să ne rugăm cum trebuie.

Ieromonah Comorîţă Gherontie (Piatra Neamţ): Într-adevăr sunt foarte puţini
cei care dobândesc această rugăciune, dar totuşi trebuie să stăruim în rugăciune precum
Hristos se ruga la Părintele ceresc curgându-I lacrimile şi făcându-se ca picăturile de
sânge. Şi sfinţii apostoli se rugau prin tot locul pe unde mergeau. Ca dovadă avem la
Faptele Apostolilor (16: 25), care zice aşa: „Iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se,
lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă cu ei îi ascultau”. Şi iarăşi,
Petru şi Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al nouălea (Fapte 3: 1).
Alteori Petru sa suit pe acoperiş să se roage pe la ceasul al şaselea (Fapte 10: 9). Şi în
cele din urmă Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile şi cu
Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii lui. Rugăciunea inimii, alţii au reuşit să o dobândească
într-un timp foarte îndelungat, iar noi, cei slabi şi neputincioşi şi bolnavi la suflet şi la trup,
vrem să dobândim această comoară de mult preţ. Nu ne este nouă cu putinţă să ajungem
până într-acolo, fiindcă ne trebuie o schimbare lăuntrică care se face cu mare osteneală;
cu priveghere cu post mult, cu lacrimi şi cu darul lui Dumnezeu.

Monahia Roşu Marina (Maică Stareţă la Mânăstirea Miclăuşeni): Este o datorie
pentru orice creştin de a chema în ajutor, în orice clipă, Numele Sfânt al lui Hristos. Chemarea
neîncetată a acestui nume, chiar dacă la început nu are nici un ecou în inima acelui care se
roagă, nu rămâne fără roade. Nu trebuie să-l descurajeze această situaţie. Să se străduiască
a chema mereu Numele Sfânt şi rugăciunea însăşi îl va învăţa ce trebuie să facă, mai mult
decât dacă ar învăţă anumite reguli teoretice despre treptele rugăciunii.

Maica Stareţă Iustina Popovici (Mânăstirea Sf. Ana - Orşova): Poate lumea
de acum, sau mai bine zis starea de spirit a lumii de acum, este foarte diferită de cea
din alte timpuri şi ca un sfat sau ca ceva ce ni se potriveşte nouă este sfatul Părintelui
Arsenie Papacioc care zice că trebuie să avem în minte o continuă prezenţă a lui
Dumnezeu, ca orice suspin cât de mic să ne fie luat (de El) drept rugăciune. (Nu este
exclusă, „Doamne, fereşte!”, nici rugăciunea “Doamne, Iisuse…).

Maica Siluana Vlad (Mânăstirea Christiana): Mântuitorul care iubeşte toţi
oamenii dăruieşte har peste har, viaţă peste viaţă, dăruieşte tot oricui Îi cere.
Rugăciunea este în primul rând darul lui Dumnezeu. Este un dar care se dă la
cerere, este un dar care se dă celui care-l cere. Nu există propriu-zis trepte; există
vârste duhovniceşti. Când cineva cere un dar, pe măsură ce cunoaşte Darul, Îl
cere mai cu râvnă, Îl cere mai adânc, mai profund. Rugăciunea lui Iisus
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este darul Mântuitorului lăsat nouă în Sfânta noastră Biserică, poate cu rezultatele
cele mai “vizibile”, cele mai grăitoare pentru tot necredinciosul. În fiecare vreme,
epocă, această rugăciune a avut lucrătorii ei şi ea nu o să dispară până la sfârşitul
lumii. Pentru cei din lume, această rugăciune este la fel de nelipsită cum este
inima – n-am auzit că undeva în lume ar exista oameni fără inimă - deci n-ar trebui
să existe oameni în lume care să nu aibă rugăciune în inimă. Adevărat că inima
noastră este plină de păcate, de gânduri, de ispite, dar un om lucid, un om care-şi
pune întrebarea: “Ce sens are viaţa mea?”, un om care vrea să fie fericit şi care
experimentează durerea şi nefericirea care nu se mai termină şi care este atât de
diversă şi atât de frecventă în viaţa noastră, acela într-o bună zi îşi va cerceta
inima şi va simţi că vrea să se odihnească, că vrea să fie fericit. Aceasta ar fi prima
treaptă, primul stadiu al rugăciunii pentru că o inimă care nu se mai mulţumeşte cu
păcatul, care nu mai crede în minciuna satisfacţiei pe care o dă păcatul sau
zădărnicia, deja a cunoscut prima etapă a rugăciunii.

Apoi, conştientizarea acestui dor, acestei lipse din inima noastră se va transforma
încet-încet în strigăt: omul va deveni cinstit cu sine şi dacă este credincios va striga
la Dumnezeu, iar dacă este necredincios o să strige aşa pur şi simplu zicând “Cine
sunt eu, ce sens are viaţa mea?”. Această întrebare este al doilea stadiu a rugăciunii
inimii şi dacă ai curajul să nu alergi din nou după himere, această stare a inimii te va
conduce spre întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că El tocmai stă la uşă şi bate şi El va
rândui întâlnirea cu persoana care te va conduce mai departe. Întotdeauna, Dumnezeu
lucrează prin persoane, prin oameni, chiar dacă uneori aceste persoane sunt de
mult în Împărăţia Cerurilor şi ne vorbesc printr-un cuvânt scris.

Apoi ne descoperă cineva (un prieten, un părinte), sau într-o carte descoperim
rugăciunea: “Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine
păcătosul/păcătoasa”. Acesta este pasul următor. De aici încolo lucrarea este în
mod vădit la arătare şi a lui Dumnezeu pentru că orice rostire a acestei rugăciuni
ca oricărei alte rugăciuni, este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Aici începe simţirea
marii iubiri a lui Dumnezeu pentru noi, aici începe pe faţă marea poveste de dragoste
dintre Dumnezeu şi sufletul omului.

Mai departe te învaţă rugăciunea. Există tot atâtea feluri de a înainta în
rugăciune câte persoane sunt - fiecare după inima lui, după râvna lui, după putiinţa
şi după neputiinţa lui. Dar nu există persoană, nu există om care să fi zis “Doamne,
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul/păcătoasa” şi
să nu fi primit darul lui Dumnezeu, care este mângâiere, bucurie, nădejde, dragoste.

Apoi, pe măsură ce înaintăm spre Dumnezeu, când rugăciunea devine
declaraţie de iubire către Dumnezeu, vom descoperi –spun Părinţii- şi etape
dureroase; căci după prima simţire a Harului, a bucuriei, când omul simte că
Dumnezeu îl iubeşte, deodată apare urâţenia lăuntrică a celui care se roagă, apare
hidoşenia păcatului care s-a cuibărit şi s-a împietrit în inimă şi apare ura de sine.
Nimeni nu poate să Îl iubească pe Dumnezeu dacă nu cunoaşte ura de sine. Dar
această ură este o ură nu ca ura din lume, pentru că este o ură de sine dublată de
o iubire de sine (pentru că Mântuitorul ne-a cerut să-l iubim pe aproapele ca
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pe noi înşine, deci să ne iubim). Urându-ne aşa cum suntem în păcat, în neştiinţă, în
nesimţire, în trândăvie, vom descoperi cum suntem noi dincolo de păcat, că suntem
făpturi atât de minunate şi vom plânge cu lacrimi grele că am făcut din chipul lui
Dumnezeu o caricatură. În acelaşi timp vom fi mângâiaţi de o mare nădejde: pentru
că exact în timpul în care plângem pentru urâţenia noastră sufletească, simţim mila
lui Dumnezeu, iubirea Lui necondiţionată care este gata să ni se dăruiască fără nici
un fel de pretenţie, fără să ne ceară ceva. Doar să-L primim.

Apoi mai departe, dar acest mai departe nu apare niciodată dacă nu există
pocăinţa, căci fără pocăinţă sufletul moare. Pentru noi oamenii, pocăinţa este fără
de sfârşit, felul în care o trăiesc oamenii de-a lungul vieţii duhovniceşti se mai
schimbă şi pe măsură ce Dumnezeu ne dăruieşte Harul Lui şi ajungem mai aproape
de despătimire, renunţăm la păcatele grosolane, de moarte.

Când ne vindecăm de patimile grele care ne-au torturat viaţa, tinereţea, în măsura
aceasta sufletul nostru şi inima noastră suferă în continuare, compătimim cu aproapele.
Omul nu mai pătimeşte numai pentru patimile sale, ci compătimeşte pentru aproapele şi
în locul în care se roagă pentru sine se roagă şi pentru aproapele. Aceasta este posibil
pentru toţi oamenii din lume pentru că toţi oamenii au persoane care le sunt dragi şi când
cineva se va ruga în inima lui pentru cineva pe care-l iubeşte, pentru cei pe care-i iubeşte,
aşa cum se roagă pentru sine, a intrat într-un alt stadiu al rugăciunii inimii.

În lume sfinţenia nu este exclusă cu o condiţie: să nu aparţinem lumii; suntem
în lume, dar nu suntem din această lume. Să iubim lumea aceasta aşa cum o
iubeşte Mântuitorul, să o slujim aşa cum o slujeşte Mântuitorul, chemând-o mereu
la pocăinţă, la credinţă şi să ne păzim de ea, să ne păzim de păcat şi rugăciunea
ne va conduce. Vor fi momente de iluminare, vor fi momente de cădere…Cel mai
important lucru în rugăciunea lui Iisus pentru cei din mânăstiri, dar şi pentru cei din
lume, este răbdarea, îndelunga răbdare şi primirea a tot ceea ce ne aduce viaţa
când suntem în rugăciune, pentru că viaţa noastră se schimbă: intrăm într-un război
de când începem să zicem rugăciunea inimii, intrăm în război cu puterile cele rele,
potrivnice, puterile acestei lumi sunt vârtejuri, stihii care se luptă împotriva omului
care încearcă să se roage. Noi să spunem rugăciunea aşa cum putem şi după
această ploaie de răutate o să ne acopere umbrela Duhului Sfânt.

Întrebare: Sunt unul  din sutele de elevi seminarişti. Realizez ceea ce înseamnă
să fii cu adevărat slujitor al lui Hristos şi mi-e frică. Am întâlnit o fată pe care o plac
cu adevărat şi care are cam toate calităţile pe care le doresc eu la viitoarea soţie.
Dar ea a fost “necinstită” de fostul ei prieten, care a constrâns-o la păcat, afirmând
că nu-i păcat. Am observat că-i pare rău şi-am dus-o la duhovnicul meu să se
spovedească. Mai are puţin de ispăşit din cacon. Imi doresc din tot sufletul să fie
soţia mea. Vorbesc foarte serios. Dar voi putea? Canoanele spun că preotul trebuie
să ia o femeie fecioară. Duhovnicul meu mi-a spus că totul depinde de ce-i în
sufletul omului. Dar nu mă pot decide. Mi-ar trebui sfatul mai multor duhovnici.

Arhim. Teofil Părăian: Unul din duhovnici sunt eu şi-ţi zic să găseşti o fată
aşa cum vrea Dumnezeu. Adică o fată fecioară, cu care să te poţi căsători, în
vederea preoţiei. Dacă fata nu-i fecioară, nu ai dreptul la preoţie.
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Actualitatea
religioasã

u Familia şi Viaţa la începutul unui nou mileniu creştin
In perioada 25-27 septembrie 2001, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti,

Patriarhia Română si Biserica Catolică din România au organizat Congresul
Internaţional «Familia si Viata la începutul unu nou mileniu creştin». Congresul a
fost patronat şi sprijinit de preşedintele Ion Iliescu. Scopul declarat al congresului
a fost identificarea unor soluţii concrete de către cele doua Biserici creştine si
ceilalţi factori responsabili ai societăţii pentru apărarea vieţii si protejarea familiei,
nucleul de baza al oricărei societăţi, din ce in ce mai agresată de pericole de tot
felul. Participanţii au semnat un Comunicat final numit “Familia şi Viaţa”, din care
redăm câteva extrase:

…In cadrul lucrărilor, Congresul a pus în evidenţă fundamentul biblic al familiei,
arătând că Dumnezeu l-a creat pe om ca bărbat şi femeie, ca să se întregească
reciproc. Nici Dumnezeu nu e o singură persoană, ci Dumnezeul iubirii si al
comuniunii treimice. Şi nici omul n-ar fi cu adevărat chipul lui Dumnezeu, dacă ar
rămâne o monadă închisă in ea însăşi, fără să reflecte comuniunea specifică
Creatorului său. Acesta este motivul principal pentru care Dumnezeu a zis: “nu e
bine ca omul să fie singur” (Gen. 2, 18) si a creat-o pe Eva din Adam, ca să-i
ferească de singurătate. Căsătoria ca legătură naturală pe viată dintre un bărbat si
o femeie, se întemeiază pe faptul că aceştia alcătuiesc împreună familia, cu
binecuvântarea lui Dumnezeu, de a creste, de a se înmulţi şi de a stăpâni pământul.
Aceasta binecuvântare conferă familiei dimensiunea ei spirituală si coeziunea
interioară prin puterea harului divin. In această lumina se explică si cuvintele
Mântuitorului care cere ca “omul să nu despartă, ceea ce Dumnezeu a împreunat”
(Matei 19, 4-6). La originea familiei se află legătura indisolubilă dintre fire si har.

Congresul a scos apoi in evidenţă cauzele care contribuie la dezintegrarea
familiei in societatea contemporană, sub mai multe aspecte. Mai întâi, este vorba
de individualismul care determină membrii familiei să pună interesul personal
deasupra celui familial si să contribuie la dizolvarea vieţii de familie prin căutarea
plăcerii erotice, prin lipsa de interes faţă de educaţia copiilor sau prin abandonul
lor, prin violenţa părinţilor contra copiilor sau a copiilor contra părinţilor, prin scăderea
natalităţii provocată de contraceptive sau de numărul îngrijorător de mare al
avorturilor, care constituie un adevărat măcel al inocenţilor. Apoi, este vorba de
modelele de familie alternative, consensuale, monoparentale sau de alte orientări,
care nu ţin seama de legătura firească a căsătoriei dintre bărbat şi femeie. Se
practică chiar si colectivismul sexual, care transformă omul in sclavul
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instinctelor dereglate de păcat. Copiii sunt transformaţi adesea in instrumente menite
să risipească solitudinea cuplurilor de acelaşi sex, iar embrionul uman este scos
din mediul lui natural, pentru a fi transformat in obiect de manipulări genetice, care
sublimează fiinţa umană si familia. In cele din urmă, este vorba de procesul de
globalizare sau mondializare care nu mai vede in comunitatea internaţională o
familie de popoare, ci un spaţiu destinat schimburilor economice si financiare,
care ignora identitatea popoarelor si pe cea a familiei. Asistam astfel, in moduri
diferite, la un proces generalizat de dezintegrare a familiei, provocat de absenta
dimensiunii spirituale, care lipseşte familia de trăinicia coeziunii ei interioare.

…Congresul cere instituţiilor de învăţământ teologic, profesorilor de religie din
şcolile publice sau private, asistenţilor sociali, asociaţiilor creştine si parohiilor să
pună în evidenţă dimensiunea spirituală a familiei şi să organizeze cateheze pentru
tinerii care se căsătoresc, ca si pentru naşii lor. Congresul considera ca este ben-
efic ca Biserica să coopereze cu Instituţiile Publice abilitate pentru protecţia si
susţinerea familiei, prin alocaţii familiale decente, sprijin real pentru familiile aflate
in dificultate, recunoaşterea demnităţii mamei, şcolarizarea calitativa a copiilor,
servicii medicale accesibile si ocrotirea bătrânilor. Instituţiile publice abilitate,
organizaţiile non-guvernamentale si mass-media sunt chemate la un parteneriat
viabil pentru promovarea familiei si a vieţii. Congresul cere Bisericii să angajeze
un dialog constructiv cu Ministerele Educaţiei, Sănătăţii, Culturii si al Muncii si
Solidarităţii Sociale pentru a identifica mijloacele licite sau ilicite care promovează
sau afectează viata de familie. Aceasta cu atât mai mult cu cât ştiinţa care era
împotrivă, astăzi ne apropie de Dumnezeu.

Tot atât de importantă este si cooperarea Bisericilor cu Comunitatea europeană
si considerăm că este oportună întemeierea unui Consiliu ecumenic naţional pentru
apărarea vieţii, care să deschidă calea aderării noastre la Forumul corespunzător
din Parlamentul european. Suntem recunoscători raportorului Parlamentului Euro-
pean, Baroneasa Emma Nicholson, pentru mesajul adresat Congresului nostru si
pentru solicitudinea si sprijinul acordat în vederea promovării vieţii de familie si
pentru protecţia copilului. In fine, Congresul consideră că Bisericile sunt chemate
să coopereze cu ONU, pe temeiul declaraţiei referitoare la drepturile omului, in
care se precizează ca familia constituie “elementul natural si fundamental al societăţii
si are dreptul la protecţie din partea societăţii si a statului”. (At, 16) Cât priveşte
globalizarea, aceasta va deveni viabilă si folositoare in măsura in care dimensiunea
ei economică sau financiară, va fi însoţită si de o dimensiune culturală si spirituală,
care să-i permită să tină seama de identitatea fiecărui popor si să contribuie la
promovarea vieţii si a familiei…

u Tinerii trebuie preveniţi asupra pericolului traficului de fiinţe umane
Preoţii, profesorii de religie si diriginţii au datoria de a insera in predicile si

lecţiile ţinute in fata tinerilor mai multe informatii privind riscurile la care acestia
sunt expusi prin plecarea la muncă in străinătate, in necunostintă de cauză. Acest
fapt a fost subliniat la seminarul: “Tineretul crestin si pericolul traficului
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de fiinte umane”, organizat, luni, de către Patriarhia Română si Organizatia
Internatională pentru Migratie (OIM), cu participarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române, Prea Fericitul Părinte Teoctist, si a numerosi preoti, profesori de religie si
asistenti sociali.

Coordonatorul programului “Tineretul crestin si pericolul traficului de fiinte
umane”, Louis Ulrich, a spus: “Noi nu ne propunem să stopam acest fenomen,
pentru că este imposibil. Ceea ce ne propunem este să le spunem tinerelor fete ce
le asteaptă: deschide ochii, uită-te si evaluează; ia o decizie in cunostintă de cauză”.

In deschiderea seminarului, Patriarhul BOR a subliniat necesitatea implicării
mai active a Bisericii Ortodoxe Române in combaterea fenomenului. “Trebuie mers
la cauză: tinerii au pierdut busola vietii lor, sub influenta tentatiilor din lumea actuală.
In acest sens, trebuie să dovedim că Biserica Ortodoxa Româna este dinamică,
nu numai ritualistă, pentru că Biserica răspunde in fata lui Dumnezeu pentru fiecare
om”. Reprezentantul OIM, Louis Ulrich, a precizat că in România, in ultimii doi ani,
numărul victimelor traficului de fiinte umane a crescut ingrijorator. Până in prezent,
numărul tinerelor repatriate este de peste 300. Statisticile OIM arată ca, la nivel
european, in anul 2001 au fost inregistrate peste 300.000 de victime ale traficului
de fiinte umane, cele mai multe provenind din ţări din Estul Europei.

Cauzele pentru care tinerele fete, cu vârste cuprinse intre 15 si 25 de ani
devin usor victimele acestui fenomen sunt: sărăcia, rezidenta intr-o aglomerare
urbană, lipsa de comunicare in familie, nivelul scăzut de educatie, dorinta de
independentă financiară, expunerea la povesti de migratie de succes, locuirea
intr-un mediu institutional (orfelinate, case de copii). Louis Ulrich a adaugat ca
aproximativ 75 la sută dintre fetele de 18 ani, care ies din casele de copii sunt
potentiale victime ale traficului de femei. Radio Trinitas.

 u Viitoarea Catedrală Patriarhală va avea un nou amplasment
La 22 noiembrie curent, consiliul municipal al Primãriei Bucuresti a votat in

unanimitate planul urbanistic de detaliu pentru noua Catedralã patriarhalã.
Amplasamentul acesteia a fost schimbat, din motive de ordin tehnic, din Piata
Unirii (in apropierea kilometrului zero al Capitalei române) la circa 1500 de metri
depãrtare, intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia, pe o artera deosebit de circulatã in
prezent. Circulatia auto de pe aceasta arterã urmeazã sã fie preluatã de douã
pasaje subterane, iar circulatia pietonalã se va face la suprafatã, pe aleile din jurul
Catedralei. Noul amplasament este cu 9 metri mai inalt fatã de cel ales initial, care
era situat intr-o zona inundabilã.

Catedrala va avea circa 90 m lungime, o lăţime maxima de 60 m si 75 m
inăltime, si o capacitate de 5000 - 6000 de locuri. Va fi o constructie in stilul bizantin
traditional cu elemente de arhitectură românească actuală. Municipalitatea a acordat
Patriarhiei un teren de 4,1 hectare, din care 3,5 hectare vor fi ocupate de noul
locas de cult si de cladirile anexe. Noua Catedrală va avea două hramuri, Inăltarea
Domnului, care in calendarul ortodox coincide cu Ziua Eroilor, si Sf. Apostol Andrei,
crestinătorul poporului român (30 noiembrie). In sedinta din 14-15
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noiembrie curent, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat sa faca din
ziua de 30 noiembrie o sarbatoare natională. Daca Parlamentul va aproba
propunerea Patriarhiei, România va avea o sărbătoare natională care va marca
două evenimente cruciale din existenta poporului ei: crestinarea in secolul intâi si
realizarea statului national unitar in secolul XX (1 decembrie). Catedrala se va
numi si “a Mantuirii Neamului”, asa cum a propus Patriarhul Miron Cristea (1925-
1939).

P.S. Vincentiu Ploiesteanul, Episcop vicar patriarhal, a estimat, in cadrul unei
intalniri cu presa, la 23 noiembrie, că lucrările de construire vor dura cel mult cinci
ani. Din donatiile credinciosilor a fost strânsă o sumă impresionantă care va permite
ca lucrările să inainteze intr-un ritm destul de rapid. Patriarhia contează si pe
restituirea de către stat a unor bunuri care au apartinut Bisericii Ortodoxe Române,
de pe urma cărora vor rezulta alte fonduri ce vor fi destinate noii Catedrale. Multe
firme si-au anuntat incă din faza proiectului precedent intentia de a dona diferite
materiale de constructie. De asemenea, studenti din mai multe centre universitare
au anuntat că doresc sa muncească voluntar pe santierul viitoarei Catedrale
patriarhale. Cu ocazia vizitei sale la Bucuresti (7-9 mai 1999), prima vizită oficială
a unui Papă intr-o tară ortodoxă, Suveranul Pontif Ioan Paul al II-lea a donat pentru
noua Catedrală suma de 100 000 $, iar Cardinalul Silvano Piovanelli a dăruit o
raclită cu moastele Sfântului Ioan Gură de Aur (13 noiembrie), care deocamdată
se păstrează in paraclisul din Palatul patriarhal. Biserici ortodoxe române din
diaspora au anuntat de asemenea că vor contribui cu diferite sume de bani.

După evenimentele din decembrie 1989, in România au fost construite peste
1000 de biserici ortodoxe (si câteva sute de biserici ale altor confesiuni, n.red.),
cele mai multe dintre acestea fiind deja sfintite. Aceasta dovedeste că România
nu este o tară săracă, asa cum sustin unele voci care se intreabă daca este oportună
construirea unei Catedrale de mari dimensiuni in aceste vremuri, si că problemele
pe care ea le are derivă din felul in care este guvernată, a spus P.S. Vincentiu. Pe
de altă parte, a adăugat ierarhul citat, perioadele de sărăcie, de incercări materiale
si spirituale prin care trece un popor s-au dovedit si cele mai propice pentru inăltarea
unor mari locasuri de cult, pentru că acestea sunt construite indeobste din “bănutul
văduvei”. P.S. Vincentiu a mai remarcat că P.F. Părinte Teoctist si-a legat numele
de construirea multor biserici, “pe unde a trecut”, ca Episcop sau ca Mitropolit,
inainte de a ajunge in scaunul patriarhal, si că in nici un caz nu i se pot imputa
demolările de biserici din ultimii ani ai regimului comunist; dimpotrivă, dupa alegerea
sa ca Patriarh (la 15 noiembrie 1986) a reusit să salveze Catedrala patriarhală de
la translarea preconizată de autoritătile comuniste.
* * *

Informatii suplimentare au fost furnizate presei la 27 noiembrie curent, de
arhitectul sef al Bucurestiului, Adrian Bold, arh. Serban Sturza, presedintele recent
infiintatului Ordin al Arhitectilor din România, si arh. Sorin Gabrea, de la firma
ROSTRADA, autoare ale unor proiecte preliminarii, si de asemenea de P.S.
Vincentiu Ploiesteanu, Episcop vicar patriarhal.
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Intreaga zonă in care va fi amplasată noua Catedrala patriarhală va fi regândită
din perspectiva sfântului locas. Ea va deveni “Piata de porumbei a Bucurestiului”,
singura Piată exclusiv pietonală din capitala României. Intr-o latură a pietei va
exista o zona comercială administrată de Primaria municipală. In subsolul Catedralei
vor fi amenajate două parcări de mari dimensiuni (400 de locuri).
Piatra fundamentală a noii Catedrale va fi pusă la 25 Martie, ziua Buneivestiri.
(Viaţa Cultelor nr. 436 / 2001)

u Cum a fost posibil “11 septembrie 2001”?
Fiica misionarului baptist Billy Graham (n. 1919), din SUA, cunoscut şi creştinilor

din România din octombrie 1986, a fost intervievată in emisiunea EARLY SHOW a
postului national de televiziune, şi Jane Clayson a intrebat-0: Cum a putut Dumnezeu
lăsa să se întâmple acest lucru?

Şi Anne Graham a dat un extrem de profund răspuns de investigaţie interioară.
Ea a spus:

“Cred că Dumnezeu a fost foarte întristat de ceea ce s-a petrecut, aşa cum
suntem şi noi, dar, de ani de zile, noi Îi tot spunem lui Dumnezeu să plece din
şcolile noastre, să plece din guvernul nostru, să plece din viaţa noastră. Şi, ca un
gentleman ce este, cred că El s-a retras în pace. Cum să aşteptăm noi ca Dumnezeu
să ne dea binecuvântarea şi protecţia Lui, dacă noi Îi cerem să ne lase in pace?

Să ne uităm puţin. Eu cred că totul a început atunci când Madeline Murray
O’Hare (ea a fost ucisă şi cadavrul ei a fost descoperit de curând) s-a plâns că nu
doreşte nici un fel de rugăciune in şcolile noastre şi noi am răspuns: OK.

După aceea, cineva a spus că este mai bine să nu se citească Biblia in şcoli,
Biblia care spune: să nu ucizi, să nu furi, să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi. Şi noi am răspuns: OK.

Apoi doctorul Benjamin Spock a spus că nu trebuie să tragem nici o palmă
copiilor noştri când fac rele, pentru că mica lor personalitate ar putea ti denaturată
şi le-am putea strica propria lor părere despre ei. (Fiul doctorului Spock s-a sinucis).
Şi noi am zis: un expert ştie ce spune când vorbeşte aşa despre ceva, astfel că am
răspuns: OK.

Apoi cineva a spus că profesorii şi îndrumătorii ar face mai bine să nu aplice
pedepse disciplinare când copiii noştri fac rele. Şi administratorii de şcoli au spus
că nici un membru al facultăţii nu se va atinge de vreun student, când acesta face
rele, pentru că nu vrem să avem o proastă publicitate şi, cu siguranţă, nu vrem să
fim daţi in judecată. (Este o mare diferenţă intre a aplica pedepse disciplinare şi a
lovi, a bate, a pocni, a umili, a izbi etc.) Şi noi am răspuns: OK.

Apoi altcineva a spus să lăsăm fiicele noastre să facă avort, dacă vor, şi nici
măcar nu trebuie să spună părinţilor lor. Şi noi am răspuns: OK.

Acelaşi înţelept membru al conducerii şcolii a spus că deoarece băieţii vor fi
ca băieţii şi că oricum o vor face, hai să dăm prezervativele cuvenite copiilor
noştri ca să aibă plăcerile pe care le doresc şi nu vom spune părintilor lor
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că ei le primesc de la şcoală. Şi noi am spus: OK.
Apoi unii dintre oficialii noştri de vârf au spus că nu contează ce facem noi in

viaţa noastră particulară, atâta vreme cât ne îndeplinim munca. Şi, fiind de acord
cu ei, am spus că pentru mine nu contează ce face fiecare, inclusiv Preşedintele,
in viaţa lui privată, de vreme ce eu am un serviciu şi economia este bună.

Apoi cineva a spus că putem publica reviste cu fotografii de femei goale şi
să le numim nevătămătoare, o prozaică apreciere a frumuseţii corpului feminin. Şi
noi am zis: OK.

Şi iarăşi cineva a luat această apreciere ca bună şi a făcut un pas in plus,
publicând fotografii cu nuduri de copii şi a mai făcut un pas punând aceste
nuduri pe internet ca să fie accesibile tuturor. Şi noi am zis: OK, ei au dreptul la
libertatea cuvântului.

După aceea, industria distracţiilor a zis: să facem show-uri de TV şi filme care
să promoveze profanările, violenţa şi sexul ilicit. Să dăm pe piaţă muzică prin care
să încurajăm violul, drogurile, crima, sinuciderea şi alte teme satanice. Şi noi am
zis: toate astea nu sunt decât distracţii şi nu au nici un efect advers, nimeni nu le va
lua in serios oricum, aşa că mergeţi înainte.

Şi ne mai întrebăm acum de ce copiii noştri nu au conştiinţă, de ce nu
deosebesc ce este bine de ce este rău şi de ce nu le pasă când ucid străini, colegi
de clasă, sau se sinucid. Probabil că dacă ne-am gândi mai îndelung şi mai adânc,
ne-am putea închipui de ce. Cred că noi culegem ceea ce am semănat”. (text
trimis in traducere romana de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Washington DC.)
(Viaţa Cultelor 436 /2001)

+
Dar nu se rezumă totul la „Am semănat vânt şi acum culegem furtună”.

Urmează măsurile împotriva furtunii. Orice om va fi un posibil infractor şi cum
siguranţa cetăţeanului (posibil infractor) este mai presus de siguranţa statului (!),
măsurile sunt pe măsură:

- trebuie înregistrate convorbirile telefonice, transmiterile fax şi e-mail-urile,
pentru a depista din faşă intenţiile teroriste. OK.

- trebuie puse camere de filmat peste tot, căci infractorii pot acţiona oriunde.
OK

- fiecare persoană trebuie să poarte la ea un emiţător cu un semnal unic de
identificare, pentru a se putea şti oricând unde se găseşte; astfel teroriştii şi infractorii
nu vor putea avea alibi. OK

- pentru ca emiţătorul să nu poată fi separat de persoană, el va trebui implantat
în trup. OK

- pentru că nu poate fi separat de persoană (nu poate fi furat) emiţătorul este
cel mai bun suport pentru cartea de credit (portofel). Fără el nu se poate vinde şi
cumpăra. OK

- pentru că se fac afaceri necurate indiferent unde-ţi ţii cartea de credit (banii),
singura soluţie este să ştii gândurile cetăţeanului (posibil infractor). De aceea
emiţătorul trebuie implantat în creier. El va avea şi un cip care va mări
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puterea de gândire a cetăţeanului şi-i va rezolva toate problemele (taxe, impozite,
salariu, plăţi diverse, etc.). OK

De la a-i şti gândurile omului la a-i controla gândurile nu-i decât un pas.  Odată
făcut, lupul îşi va scoate blana de oaie şi va zice:

- „Gata! Sunteţi ai mei mieluşeilor!”
- Dar păstorii unde sunt?!

u Biserica Ortodoxă Română se opune categoric legalizării prostituţiei
Biserica Ortodoxă Română (BOR) se opune categoric legalizarii prostitutiei si

consideră că prin acest demers s-ar înlătura doar efectele, dar nu si cauzele care
le determină pe tinerele fete să recurgă la o asemenea practică, a declarat, joi,
pentru MEDIAFAX, părintele Costel Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei
Române.

“Prostitutia este, inainte de toate, un subiect de morală si atunci BOR nu poate
fi niciodată de acord cu legalizarea păcatului. Noi condamnăm, păcatul in sine, si
nu pe păcătos. Teologic vorbind, dreptul la păcat nu există. De fapt, ar fi bine dacă
s-ar lua in calcul cauzele, in principal sărăcia, iar nu efectele”, a precizat părintele
Stoica.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, argumentul vizând o creştere a
veniturilor la bugetul de stat prin eventuala legalizare a prostitutiei este irelevant,
intrucât fiinta umană nu poate fi subiect de tranzacţii economice sub nici o formă.

“Acest lucru este degradant pentru om, iar statul insusi ar deveni proxenet”, a
conchis părintele Costel Stoica.

Reprezentanti ai sistemului sanitar au discutat, miercuri, la Snagov, despre o
eventuală legalizare a prostitutiei, pe fondul cresterii numărului de cazuri de boli cu
transmisie sexuala (BTS). Premierul Adrian Nastase i-a intrebat pe directorii de
spitale si pe medicii prezenti la dezbatere dacă sunt de acord cu legalizarea
prostitutiei, având in vedere inmultirea cazurilor de BTS. Cei prezenti s-au pronuntat,
in majoritate, in favoarea legalizării prostitutiei.

Întrebarea premierului a apărut după ce ministrul Sănătătii, Daniela Bartos, a
prezentat un raport privind evolutia stării de sănătate a populatiei, potrivit căruia -
printre altele - numărul cazurilor de BTS inregistrate a crescut considerabil.
“Sifilisul are o tendintă de crestere pe fondul liberei circulatii a persoanelor, a lipsei
unui control medical periodic, dar si a exacerbării protitutiei”, a spus ministrul. Numai
la nivelul Capitalei, in primele sase luni ale lui 2001, a fost inregistrată o crestere
fără precedent a cazurilor de sifilis, numărul noilor imbolnăviri fiind de 1.108, din
care 11 la nou-născuti. La nivel national, numărul cazurilor apărute anual este
aproape dublu fată de anul precedent.

In urma răspunsului primit din partea medicilor, premierul a afirmat că “discutia
pe această tema ar trebui reluată cu seriozitate”. MEDIAFAX.
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u Bisericile şi integrarea europeană
În organizarea Comisiei Europene, a secretariatului politic al Preşedintelui

Comisiei, Prof. Romano Prodi, şi a Biroului de la Bruxelles al “Comisiei Biserică şi
societate” din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, în ziua de 30 oct.2001 a
avut loc la Bruxelles seminarul cu tema “Viitorul Uniunii Europene după Laeken”.
Organizat sub forma unui dialog al membrilor staff-ului consilierilor politici ai
Preşedenţiei Comisiei Europene cu reprezentanţii la Bruxelles ai Bisericilor
europene, seminarul a abordat chestiunea reformei structurale a Uniunii Europene
în vederea lărgirii acesteia prin primirea de noi state precum şi pe cea a raportului
dintre UE şi dimensiunea confesional-spirituală. Biserica Ortodoxă Română a fost
reprezentată de asist. univ. Radu Preda. (BPP / BPAC)

u Biserica Ortodoxă Rusă condamnă clonarea umană
În urma anunţului din 18 noiembrie al firmei de biotehnologie “Advanced Cell

Technology Inc.” (SUA), Biserica Ortodoxă Rusă a condamnat aspru clonarea
embrionului uman, spunând că distrugerea embrionului implicat în cercetare este
egal cu omuciderea: “Noi condamnăm clonarea terapeutică precum şi pe cea
reproductivă, deoarece embrionul poate fi considerat om chiar din momentul
concepţiei” - a spus purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Moscovei, părintele Antony
Ilyin. “În legea canonică, distrugerea embrionului este egală cu avortul şi aceasta
înseamnă crimă”. Toţi credincioşii ortodocşi care se vor angaja în clonarea
embrionilor umani sau vor face uz de rezultatele acestor studii pentru reîntinerirea
lor vor fi excomunicaţi, a spus părintele Antony. (după Orthodox Christian News
Service, 3 dec. 2001)

u 30 noiembrie (Sf. Apostol Andrei) - sărbătoare bisericească
naţională

Sfântul Sinod al BOR a proclamat solemn cultul Sfântului Apostol Andrei ca
patron spiritual al României şi a recomandat ziua cinstirii lui (30 Noiembrie) ca
sărbătoare naţională bisericească, îngemănată cu Ziua Naţională a României, 1
Decembrie.

Andrei şi Ioan (Evanghelistul) erau de faţă când Domnul Iisus a venit la Iordan
pentru botez şi când Sf. Ioan Botezătorul l-a arătat mulţimii prin cuvântul: “Iată
Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii!” (In. 1, 29). Începând de acum ei l-
au urmat pe Iisus (de aceea Sf. Andrei este numit “cel dintâi chemat la Hristos”).
Andrei i-a spus fratelui său, Petru: “Noi l-am aflat pe Mesia - ce se tâlcuieşte Hristos!”
(In. 1, 41). Apoi l-a prezentat lui Iisus, pe Care Petru l-a urmat din acel moment.

Când Apostolii au plecat în lume să propovăduiască şi să boteze, Sf. Andrei a
predicat Evanghelia şi în Scythia Minor (Dobrogea de azi). De aici, ucenicii lui au
plecat să propovăduiască Evanghelia pe tot teritoriul geto-dac.
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Poşta Redacţiei
Am spicuit câteva aprecieri primite la redacţie, cu gându-l că citindu-le, se

vor hotârî şi alţi credincioşi să se apropie de “Porunca Iubirii”. Tot pentru a facilita
accesul la revista noastră, am păstrat aceeaşi valoare a contribuţiei (pentru
abonament) pe anul 2002, neţinând cont de inflaţie.

Arhim. Ioan Neagoe Larion (stareţul Sf. Mânăstiri Sihăstria Rarău, jud. Neamţ): Noi suntem
bucuroşi de revista „Porunca Iubirii”, la care suntem abonaţi. Să dea Dumnezeu să ajungă
în toate parohiile. Ar trebui să vă adresaţi la Sfântul Sinod să impună revista, să o
recomande. Este foarte bună şi de bun augur, mai deosebită decât toate celelalte reviste.
Eu celelalte nu le citesc, căci n-am timp, dar revista asta te apropie de Dumnezeu, îţi arată
cum să te rogi şi cum să te comporţi. Este foarte bună.

Ierom. Petroniu Tănase (stareţ Schitul Podromu - Mt. Athos): Revista este deosebit
de interesantă căci se ocupă de probleme grave, care frământă lumea creştină de azi
şi care ar trebui să fie o preocupare majoră a Bisericii noastre ortodoxe.

Pr. Ciprian Mihai (Stejaru, jud. Neamţ): Citesc cu deosebit interes revista „Porunca
Iubirii” şi apreciez eforturile depuse pentru a scoate o revistă în care se dau răspunsuri
la multe probleme teologice. Consider că editaţi cea mai bună revistă teologică din
România, la ora actuală. O rubrică preferată de mine este „Actualitatea religioasă”,
deoarece se prezintă informaţii despre starea religioasă a lumii, informaţii care sunt
trecute prin filtrul unor analize foarte pertinente.

Pr. Dan Vasile (Mocod, jud. Bistriţa-Năsăud): Într-o lume atât de dezorientată datorită
exploziei de informaţii aşa-zise „creştine şi adevărate”, într-o lume atât de tulbure, în care
trăiesc oameni dezamăgiţi, dezorientaţi, cuprinşi de îndoială şi nesiguranţă, „Porunca
Iubirii” este „Luceafărul de dimineaţă” şi „Lumina Lină” a serii care aduce în sufletul celui
ce o citeşte, încredere în viaţă, nădejde de mântuire, linişte şi pace sufletească; este
steaua care ne arată calea pe care trebuie să mergem. Valoarea revistei constă şi în
aceea că în paginile ei apar nume de referinţă (nume cu renume) în domeniul Teologiei şi
Spiritualităţii Româneşti, care prin scrierile lor ne înfăţişează Cuvântul lui Dumnezeu pe
înţelesul tuturor, dar la situaţiile critice din ţara noastră la care se aşteaptă atâtea răspunsuri.

Pr. Virgil Manase (Merghindeal, jud. Sibiu): Într-adevăr, „Porunca Iubirii” a reuşit în
scurt timp să ocupe un loc distinct în publicistica ortodoxă a zilelor noastre. Calitatea
revistei provine în primul rând din conţinutul articolelor, articole semnate de cei mai
importanţi ierarhi, profesori universitari, preoţi şi călugări. Foarte puţine publicaţii zidesc
sufleteşte, ba mai mult ele distrug sufletele, îndepărtându-le de Dumnezeu. Revista
dumneavoastră este foarte bine venită în peisajul publicaţiilor religioase. Ea umple un
mare gol, aici, în această parte a Transilvaniei.

Marius-Valentin Georgescu (Slobozia, jud. Ialomiţa): Ţin să vă felicit în mod deosebit pentru
munca dumneavoastră, care face din revista „Porunca Iubirii” poate cea mai bună revistă de
acest gen din ţară. Am citit de-a lungul ultimilor 10 ani mai multe reviste de spiritualitate
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creştin-ortodoxă, centrale sau regionale, dar dintre toate vă mărturisesc sincer că aceasta
mi se pare cea mai bine realizată şi cea mai complexă. M-au impresionat în mod deosebit
paleta vastă a problemelor abordate, lipsa amatorismului şi valoarea colaboratorilor şi a
articolelor. Am citit două numere şi pot spune că am trăit până la ultima pagină satisfacţia de
a descoperi noi lucruri foarte folositoare pentru suflet. Vă felicit încă o dată.

Chelaru Mircea Paul (Pestişu Mare, jud. Hunedoara): Ar fi de prisos să încerc să
caracterizez revista „Porunca Iubirii” deoarece cuvintele mele nu ar putea să zugrăvească
ceea ce sufletul şi mintea ar vrea să exprime. Însă îndrăznesc şi eu păcătosul şi nevrednicul
şi rog pe Bunul Dumnezeu să ţină şi să binecuvânteze această minunată Revistă, care
este pentru noi păcătoşii ca o făclie dumnezeiască în întunericul, în bezna în care orbecăim
ca nişte oi lipsite de păstor şi hăicuite din toate părţile de lupi îmbrăcaţi în piei de oi, care
mai de care mai mieroşi dar cu totul străini de credinţă, de neam şi de ţară.

Ştefănescu Marina-Ioana (Bucureşti): Cuvintele, oricât de frumoase ar fi ele, nu-mi pot
exprima imensa fericire pe care am simţit-o atunci când am descoperit acest izvor de
Lumină care se numeşte „Porunca Iubirii”, deoarece, prin acest fapt banal poate pentru
unii, Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului mi-au dat răspuns frământărilor şi căutărilor
mele în aflarea unor îndrumări precise pentru practicarea Rugăciunii isihaste. Ba mai
mult, în aceste momente de profundă răzvrătire manifestată faţă de normalul-anormal
atât de „modern”, „Porunca Iubirii” a apărut în viaţa mea (mai exact, a fost trimisă în viaţa
mea) ca un sprijin şi o speranţă, pentru că lecturând ultimele 3 reviste ale anului 2000 şi
primele ale acestui an, am descoperit că nu sunt singura „nebună” pentru care viaţa este
dincolo de ceea ce se vede cu ochii trupului; „nebună” care, în netrebnicia ei, gustând din
mierea vieţii duhovniceşti, se chinuie să împartă dulceaţa şi celor din jur, dar aceştia, de
cele mai multe ori privesc cu „milă”.

Lefter Silvia (Bucureşti): Astăzi am descoperit revista dumneavoastră şi este
extraordinar lucrul acesta pentru mine. Mulţumesc lui Dumnezeu că există oameni
atât de minunaţi, care au reuşit să dea un conţinut atât de frumos, de util şi de ziditor
unei asemenea publicaţii.
Vera Maria Neagu (Bucureşti): mi-e tare draga “Porunca iubirii”, o iubesc din tot
sufletul…  Maica Domnului sa va bucure!

Niculina Mititelu (Tulcea): Multă bucurie am avut, am şi voi mai avea, hrănindu-mă
cu conţinutul nemaipomenitelor articole despre marile valori ale Ortodoxiei, ale lui
Dumnezeu… Doamne, nu vă puteţi imagina cum ne bucurăm de fiecare dată când
primim revista dumneavoastră!

La mulţi ani!
Cu ocazia Sfintelor Sărbători şi a Anului Nou, rugăm pe Cel
Atotputernic să vă dăruiască sănătate, pace, bună sporire şi să
reverse asupra voastră darurile Sale cele bogate. Vă dorim
împlinirea bunelor dorinţe şi duhovniceşti bucurii.

Redacţia
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ABONAMENTE
    Pentru a vă abona la “Porunca Iubirii”  vă
rugăm să folosiţi talonul de la pagina 5.
       Cititorii din străinătate se pot abona şi prin S.C.
RODIPET S.A. - P.O. Box 33-57, Fax 0040.1.222.64.07
sau 222.64.39,  -Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1,
Bucureşti-România.

DIFUZARE
 Se acordă un comision de:
   - 20 %, când plata se face după vânzarea publicaţiilor
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posibilitatea de retur a publicaţiilor nevândute.
  - 25 %, când plata se face prin ramburs poştal (la
primirea coletului).
  - 30 %, când plata se face prin ramburs poştal şi
comanda este mai mare de 125 exemplare.
    Pentru difuzare rugăm episcopiile,
protopopiatele, mânãstirile, parohiile
precum şi difuzorii (persoane fizice, SRL, SA) să
ne contacteze în scris sau la telefonul 068.219357.

    Important
  l Invităm cititorii (ierarhi, preoţi parohi, călugări,
mireni, intelectuali, etc.) să ne trimită materiale
pentru publicare (articole, predici şi conferinţe,
descrieri de evenimente, etc) dactilografiate, pe
dischetă, sau prin e-mail: RugulAprins@go.ro
  Materialele nu se restituie. Vă rugăm să indicaţi
numele şi prenumele autorului la începutul
fiecărui articol sau poezie.
  l Materialele publicate pot fi reproduse în alte
publicaţii, cu specificarea sursei. Nu se pot pub-
lica cărţi cu materiale extrase din “Porunca
Iubirii”, decât dacă toate materialele au acelaşi
autor şi având acordul autorului.
  l Dorim să înfiinţăm noi filiale ale asociaţiei.
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N-am venit să stric Legea ci să o plinesc (Mt. 5: 17).
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