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 Veniti la Mine !,

Cum trăiesc creştinii în lume
Panten

Creştinii nu se deosebesc de ceilalţi oameni nici prin pământ,
nici prin grai, nici prin haine; fiindcă nu locuiesc în oraşe proprii, nu
se folosesc de un dialect paralel şi nici nu duc o viaţă paralelă.
Învăţătura lor n-a fost găsită printr-o invenţie sau excogitare a unor
oameni curioşi, nici nu promovează vreo doctrină omenească, ca alţii.

Locuind în cetăţi greceşti ca şi barbare, cum s-a hărăzit fiecăruia
şi urmând obiceiurile locului în ce priveşte hainele, regimul hranei şi
restul vieţii, arată minunata şi recunoscut paradoxala constituţie a
cetăţeniei lor.

Locuiesc în patrii proprii, dar ca nişte emigranţi, iau parte la toate
(treburile publice) ca nişte cetăţeni şi suportă toate (îndatoririle) ca
nişte străini. Orice pământ străin le este patrie, şi orice patrie le este
străină.

Se căsătoresc ca toţi, nasc prunci, dar nu-şi aruncă odraslele.
Stau la o masă comună, dar nu şi la un pat (comun).
Sunt în trup, dar nu vieţuiesc după trup.
Petrec pe pământ, dar au cetăţenia în cer.
Se supun legilor hotărâte şi prin vieţile lor biruie legile.
Iubesc pe toţi şi sunt prigoniţi de toţi; sunt necunoscuţi şi

condamnaţi.
Sunt omorâţi şi fac vii pe alţii.
Sunt săraci şi îmbogăţesc pe mulţi; sunt lipsiţi de toate şi prisosesc

în toate.
Sunt necinstiţi şi se slăvesc în necinstiri.
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Sunt huliţi şi sunt îndreptaţi. Sunt defăimaţi şi binecuvântează;
sunt ocărâţi şi cinstesc (pe aceia ce-i ocărăsc).

Fac binele şi sunt pedepsiţi ca nişte răi; pedepsiţi fiind, se bucură
ca unii făcuţi vii.

Sunt combătuţi de iudei ca fiind de altă seminţie cu ei şi sunt
persecutaţi de păgâni, dar cei care-i urăsc nu ar putea spune cauza
duşmăniei lor.

Simplu spus, ceea ce este sufletul în trup aceasta sunt creştinii în
lume.

Sufletul e răspândit ca o sămânţă în toate mădularele trupului, iar
creştinii sunt răspândiţi în cetăţile lumii.

Sufletul locuieşte în trup, dar nu este din trup; iar creştinii locuiesc
în lume, dar nu sunt din lume.

Sufletul nevăzut e deţinut într-un trup văzut, iar creştinii sunt
cunoscuţi că sunt în lume, dar cinstirea pe care o aduc lui Dumnezeu
rămâne nevăzută.

Trupul urăşte sufletul şi se războieşte cu el deşi nu e cu nimic
nedreptăţit de el, pentru că e împiedicat să se bucure de plăceri, şi pe
creştini lumea îi urăşte deşi nu e cu nimic nedreptăţită de ei, pentru că
se împotrivesc plăcerilor.

Sufletul iubeşte trupul care-l urăşte şi mădularele lui; iar creştinii
iubesc şi ei pe cei ce îi urăsc pe ei.

Sufletul e închis în trup, dar el ţine la un loc trupul; creştinii sunt
deţinuţi în arestul lumii, dar ei ţin la un loc lumea.

Sufletul nemuritor locuieşte într-un cort muritor; iar creştinii
locuiesc şi ei în corturi stricăcioase aşteptând nestricăciunea în ceruri.

Sufletul se face mai bun suferind cele rele în ce priveşte hrana şi
băutura, iar creştinii pedepsiţi în fiecare zi se înmulţesc tot mai mult.

Într-o atât de mare poziţie i-a pus Dumnezeu, pe care nu le este
îngăduit a o părăsi.

Epistola către Diognet  V – VI scrisă de către Panten (primul
profesor al şcolii creştine din Alexandria).



 Porunca Iubirii  3-4 / 2003 9

Locul vieţii Sfinţilor
în viaţa spirituală

Ieromonahul Damaschin

O cuvântare rostită la Adunarea Anuală a Diacezei
Ortodoxe Sârbe din Vestul Americii pe data de 16 februarie/

1 martie 2002

Semnificaţia Vieţii Sfinţilor
Pentru a începe să înţelegem importanţa Vieţii Sfinţilor în viaţa

noastră spirituală, cred că nu ne putem îndrepta spre un izvor mai bun
şi mai complet decât Introducerea scrisă de Sfântul Justin Popovici
la propria sa ediţie a Vieţii Sfinţilor. În calitatea sa de teolog, nu vedea
nici o linie de despărţire între Vieţile Sfinţilor şi scrierile teologice ale
Bisericii. Pentru el, ca şi pentru Biserică, teologa şi Vieţile Sfinţilor
alcătuiesc un întreg organic. El numea Vieţile Sfinţilor „teologie
empirică” sau „teologie dogmatică pusă în practică” (aplicativă),
le-a văzut şi a scris despre ele în manieră teologică. Similar, a văzut
scrierile teologice ca o expresie a vieţii Harului în Biserică şi nu drept
un exerciţiu intelectual, abstract sau polemic.

Cum a privit teologic Sfântul Justin, Vieţile Sfinţilor? În
centrul întregii gândiri a Sfântului Justin se află viziunea
theanthropică: faptul că Dumnezeu S-a făcut om în Iisus Hristos,
unind firea omenească cu firea dumnezeiască. Faptul Dumnezeu-
Omul, Theanthropul, este osia întregii lumi, este realitatea ce ţine
de natura Bisericii, de problemele şi drumurile vieţii de zi cu zi.

Aşadar, atunci când priveşte Vieţile Sfinţilor, Sfântul Justin
o face în lumina Dumnezeu – Omului. Viaţa reală, veritabilă –
viaţa veşnică în Dumnezeu – a devenit cu putinţă doar odată cu
Întruparea, Moartea şi Învierea Mântuitorului  şi
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această viaţă este Viaţa Sfinţilor. Sfântul Justin a văzut Vieţile
Sfinţilor ca purtând mărturie a unei unice vieţi: viaţa în Hristos.

Sfântul Justin scrie: „Ce sunt creştinii? Creştinii sunt
Purtători de Hristos şi în virtutea acestui fapt, ei sunt purtători şi
părtaşi ai vieţii veşnice. Sfinţii sunt cei mai desăvârşiţi creştini,
pentru că ei au fost sfinţiţi cu cea mai de sus treaptă a lucrării
(podvig – în slavonă în textul original , n. Trad.) sfintei credinţe
în Hristos Cel înviat şi veşnic viu , iar moartea în nici un chip nu
mai are putere asupra lor. Viaţa lor este în întregime viaţa lui
Hristos; şi mintea lor este în întregime mintea lui Hristos, şi felul
lor de a vedea lucrurile este cel al lui Hristos. Tot ceea ce au ei
este mai întâi al lui Hristos şi abia apoi al lor. În ei nu este nimic
dintru al lor ci totul şi în toate Domnul Hristos”.1

Sfinţii trăiesc în Hristos, dar totodată şi Hristos trăieşte în ei
prin Energiile (Puterile) Sale Dumnezeieşti, Harul Său. Iar acolo
unde este Hristos, este de asemenea şi Tatăl şi Sfântul Duh. Hristos
spune: “Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi” şi „de Mă iubeşte
cineva , va păzi cuvântul Meu , şi Tatăl Meu îl va iubi şi Noi vom
veni la el şi ne vom face locaş la el” (Ioan 15, 4; 14, 23).

Aşadar, Sfântul Justin se încumetă să afirme că Vieţile Sfinţilor
nu sunt doar mărturie a vieţii în Hristos, ci se poate spune că ele
sunt chiar continuarea Vieţii lui Hristos pe pământ.

Vieţile Sfinţilor, spune Sfântul Justin, „nu sunt nimic altceva
decât Viaţa Domnului nostru Iisus Hristos repetată în fiecare Sfânt
într-o măsură mai mare sau mai mică, într-un chip sau într-altul.
Mai precis: este Viaţa Domnului nostru Iisus Hristos continuă
prin Sfinţi, Viaţa Dumnezeu – Cuvântului întrupat, a Dumnezeu –
Omului Iisus Hristos Care S-a făcut om”.2

Uimitor şi minunat, ne spune Sfântul Justin, când citim Vieţile
Sfinţilor, citim Viaţa Domnului nostru Iisus Hristos. Atâta şi ar fi
îndeajuns ca să înţelegem cât de însemnat lucru este să ne umplem
sufletele cu Vieţile Sfinţilor.

Sfântul Justin mai spune şi că Vieţile Sfinţilor sunt o
continuare a Faptelor Apostolilor. „Ce sunt
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<<Faptele Apostolilor>>?” se întreabă el. „Ele sunt faptele lui
Hristos, pe care Sfinţii Apostoli le săvârşesc prin puterea lui
Hristos, sau, mai bine spus: ei le împlinesc prin Hristos Carele
este în ei şi Care făptuieşte prin ei. Şi ce sunt <<Vieţile
Sfinţilor>>? Nu sunt nimic altceva decât un anume chip de
continuare a <<Faptelor Apostolilor>>. În ele se află aceeaşi
Evanghelie, aceeaşi viaţă, acelaşi adevăr, aceeaşi dreptate, aceeaşi
iubire, aceeaşi credinţă, aceeaşi veşnicie, aceeaşi <<putere de
sus>>. Acelaşi Dumnezeu şi Domn. Pentru că  Iisus Hristos este
acelaşi ieri şi azi şi în veci (Evr. 13, 8). Acelaşi pentru toate
popoarele tuturor timpurilor, dăruind aceleaşi daruri şi aceleaşi
Energii Dumnezeieşti tuturor celor ce cred în El”.3

Având în faţă acest cuvânt al Sfântului Justin ne putem întreba
cu toată îndreptăţirea dacă ar fi cu putinţă viaţa duhovnicească
dreptmăritoare (ortodoxă) fără mărturia Vieţii Sfinţilor? Cred că
singurul răspuns la această întrebare este „Nu!”. Adevărata viaţă
spirituală începe atunci când noi trăim în Hristos şi Hristos trăieşte
în noi, chiar aici pe pământul acesta, în lumea aceasta de aici. Iar
Vieţile Sfinţilor ne aduc mărturie că Viaţa lui Hristos pe pământ
nu s-a sfârşit odată cu Înălţarea Lui la Cer şi nici cu mucenicia
Apostolilor Lui. Viaţa Lui continuă în ziua de azi în Biserica Sa şi
se vede cel mai strălucitor în Sfinţii Săi. Noi toţi, de asemenea, în
viaţa noastră duhovnicească, suntem chemaţi şi trebuie să intrăm
în această Viaţă continuă, fără de sfârşit.

Vorbeam de curând unui preot ortodox care fusese anterior
protestant. Îmi spusese că atunci când a fost primit în Biserică,
preotul slujitor i-a spus: „Nu veţi fi niciodată cu adevărat un
ortodox, un dreptmăritor creştin, fără să citiţi Vieţile Sfinţilor”.
Mai târziu, după ce devenise el însuşi preot, a descoperit că cei
mai evlavioşi oameni din biserici sunt tocmai cei ce citesc Vieţile
Sfinţilor şi cei ce înaintează cel mai mult în viaţa duhovnicească
sunt tot cei ce citesc aceste Vieţi.

Credinţa Dreptmăritoare (ortodoxă) nu este în primul rând
una a capului. Înainte de toate este a inimii; este simţită şi
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crezută de inimă. Prin Vieţile Sfinţilor noi creştem o inimă
dreptmăritoare (ortodoxă). Unul din întemeietorii de seamă ai
mănăstirii noastre, părintele Serafim Rose a pus accentul în mod
constant pe această „ortodoxie a inimii”, mai ales în scrierile şi
cuvântările dinspre sfârşitul vieţii lui şi s-a referit frecvent la Vieţile
Sfinţilor ca mijloc de cultivare şi dezvoltare a ei.

Cum să ne folosim de Vieţile Sfinţilor
După ce am văzut importanţa şi semnificaţia Vieţii Sfinţilor,

să cercetăm acum diversele moduri în care le putem folosi în viaţa
noastră spirituală.

Mai întâi, privim la Sfinţi ca pilde pentru noi:„Fiţi urmăritori
mie, precum şi eu sunt lui Hristos” (1 Cor. 11, 1) ne spun Sfinţii
împreună cu Sfântul Apostol Pavel. În calitatea noastră fundamentală
de creştini, dorim să sporim întru asemănarea cu Hristos, să avem
această lumină a asemănării în noi. Şi ca să ajungem la aceasta,
trebuie să privim adesea la Sfinţi, să vedem strălucind asemănarea;
trebuie să căutăm la ei exemple practice şi concrete despre felul în
care se cuvine să trăim. Sfântul Vasile cel Mare ne oferă o analogie:
„Aşa cum pictorii când lucrează după model, privesc mereu cu
atenţie la acesta şi se străduiesc astfel să treacă expresia originalului
în propria lor operă, tot astfel cel ce doreşte să se desăvârşească în
toată dreptatea (în toate virtuţile cucerniciei) trebuie să privească
la Vieţile Sfinţilor ca la nişte opere de artă, aşa să vorbească, aşa
să se mişte şi să făptuiască [cum vede acolo], trebuind să-şi
însuşească desăvârşirea lor, prin urmarea acelora”4 .

În al doilea rând, trebuie să privească la Sfinţi ca la prietenii
noştri din cer, ca la fraţii şi surorile noastre întru credinţă, ca la
învăţătorii noştri. Citim despre ei nu ca despre nişte oamnei care
au decedat, ci ca oameni în viaţă. Este ceva mai direct chiar decât
latura biografiei unui personaj contemporan în viaţă. Să zicem că
am citit biografia cine ştie cărei persoane faimoase. Citim şi ne
putem închipui că poate, vom întâlni într-o zi omul acela, sau îi
von scrie o scrisoare şi că îl vom întâlni efectiv sau vom
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primi măcar un răspuns de la el, cu toate că este atât de plin de
faimă şi mii de entuziaşti îi trimit scrisori. Dar citirea Vieţii Sfinţilor
ne oferă mult mai mult, pentru că Sfinţii sunt vii în Dumnezeu şi
nu sunt condiţionaţi de timp şi loc în felul în care suntem noi. Ne
putem adresa lor în rugăciune imediat şi oricând chiar şi în timpul
când citim Vieţile lor. Şi ne vor auzi!

Pe lângă rugăciunile noastre particulare, Biserica ne oferă
multe alte căi de comunicare cu ei ca prieteni ai noştri şi de cinstire
a lor în calitate de învăţători. Le psalmodiem troparul, le venerăm
icoanele, săvârşim slujbe în cinstea lor şi, cu binecuvântarea
episcopului, putem să compunem textul unor slujbe pentru ei.

Citind Vieţile Sfinţilor în fiecare zi, vom descoperi încet-încet
sfinţii mai apropiaţi de inima noastră. Ei vor deveni prietenii noştri
apropiaţi, cei cărora ne rugăm mai mult decât altora, cei cărora le
încredinţăm bucuriile şi necazurile. Aşa cum scrie arhimandritul
Emilianos, stareţul Sfintei Mănăstiri Simon Petru din Multele
Athos: „Aceşti prieteni apropiaţi vor fi călăuzitoii aleşi de noi şi
o mare mângâiere şi sprijin pe drumul îngust ce conduce la Hristos.
Nu suntem singuri pe cale, nici în nevoinţă. Avem cu noi pe Maica
noastră, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Îngerul nostru
păzitor, Sfântul al cărui nume îl purtăm, precum şi acei prieteni
apropiaţi pe care i-am ales din Marea Mulţime de Sfinţi care stau
în faţa Mielului (Apocalipsa 7, 9). Când ne poticnim în păcat, ei
ne vor ridica din nou; când suntem ispitiţi să ne pierdem orice
nădejde, ei ne vor reaminti că au suferit pentru Hristos înainte de
noi şi mai mult decât noi – şi sunt acum în bucuria fără de sfârşit.
Aşadar, pe pietrosul drum al vieţii de acum, aceşti sfinţi însoţitori
ne vor face în stare să întrezărim lumina Învierii. Să căutăm, deci,
în Vieţile Sfinţilor, după aceşti prieteni apropiaţi şi împreună cu
toţi Sfinţii să facem drumul nostru spre Hristos”5 .

Sfântul Iustin Popovici, aşa cum am spus deja, denumea
Vieţile Sfinţilor „teologie dormatică aplicată”. Sfinţii dovezi şi
ilustrări ale realităţii lui Hristos, ale lucrării Lui mântuitoare. Sfinţii
sunt fiinţe omeneşti transformate, dovedesc în mod
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pozitiv, concret, că omul este restaurat, curăţit, iluminat,
transformat şi recreat de Iisus Hristos. El numea Vieţile Sfinţilor
şi „etică aplicată”. Ei sunt întrupări ale vieţii şi dreptăţii (virtuţii)
dumnezeieşti, ceea ce este posibil numai în Iisus Hristos. Ei sunt
întrupări ale vieţii Harului în Biserică, prin Sfintele Taine, prin
Trupul şi Sângele de viaţă dătător al Domnului.

Părintele Seraphim Rose a sfătuit odată pe un scriitor ortodox
începător să folosească Vieţile Sfinţilor ca „teologie dogmatică
aplicată” şi „morală aplicată”. Părintele Seraphim a spus că
atunci când scrie cineva despre un subiect duhovnicesc, trebuie să
se străduiască să nu scrie în mod abstract, ci să dea pilde vii din
Vieţile Sfinţilor. Părintele Seraphim i-a scris: „Dacă am vreo
sugestie pentru viitoarele dumneavoastră articole, atunci ea este
ca pur şi simplu să aveţi mereu în minte Vieţile Sfinţilor. În articolul
dumneavoastră există un punct care ar fi mult mai plin de forţă
printr-o referinţă la viaţa autorului citatelor reproduse, care este
un Sfânt. Îl citaţi pe Sfântul Ioan de Kronstadt despre <<iubire>>
- dar el nu este doar un mare Sfânt ortodox al acestui veac, este o
adevărată întrupare a iubirii despre care vorbeşte şi cu greu putem
găsi o paralelă în Vieţile Sfinţilor pentru totala sa iubire întru
răstignirea – de – sine şi slujirea altora, binecuvântată de
Dumnezeu cu o mulţime de minuni ce pot fi comparate doar cu
cele ale Sfântului Ierarh Nicolae”6 .

Un exemplu despre felul în care ne putem folosi de
Vieţile Sfinţilor

Voi încerca în cele ce urmează să pun în aplicare sfatul dat de
părintele Seraphim. Vorbind despre felul în care putem să folosim
Vieţile Sfinţilor, voi da exemplul unui Sfânt care le-a folosit într-
un grad uimitor. Acesta este povăţuitorul părintelui Seraphim, un
prieten al Sfântului Justin Popovici şi episcopul care a binecuvântat
întemeierea Frăţiei noastre: Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop
de Shanghai şi San Francisco.

Arhiepiscopul Ioan s-a născut în 1896 în Harkov
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(oraş din Sudul Rusiei) şi a primit la botez numele de Mihail. De
copil i-a plăcut să adune cărţi religioase şi de istorie, dar îi plăcea
cel mai mult să citească Vieţile Sfinţilor. Fiind fratele cel mai mare,
a avut o mare influenţă asupra celorlalţi patru fraţi şi o soră, care
au cunoscut Vieţile Sfinţilor prin el. La vârsta de 11 ani, Mihail a
fost trimis la Corpul de Cadeţi Poltava (Academia Militară). După
ce a absolvit academia în 1914, a vrut să intre la Academia
Teologică din Kiev. Dar părinţii lui insistau să urmeze Şcoala de
Drept din Harkov şi din ascultare de ei a renunţat la dorinţa sa şi a
început să se pregătească pentru cariera juridică.

În anii de universitate, educaţia şi perspectiva ortodoxă primite
de Mihail în copilărie s-au maturizat. Tânărul Mihail a văzut
punctul central al educaţiei lui. A văzut că Vieţile Sfinţilor, în mod
special, cuprind o înţelepciune profundă care nu este percepută de
cei ce le citesc superficial şi [şi-a dat seama] că buna cunoaştere a
Vieţii Sfinţilor este mai importantă decât orice curs universitar.
Astfel se face că Mihail, aşa cum remarcau şi colegii lui, dedica
mai mult timp citirii Vieţii Sfinţilor decât audierii cursurilor
universitare, deşi înainta foarte bine şi în studiul dreptului. S-ar
putea spune că a studiat pe Sfinţii Ortodocşi exact <<la nivel
universitar>>. Şi-a asimilat concepţia lor despre lume şi viaţă,
orientarea lor existenţială, şi a studiat feluritele lor lucrări, nevoinţe
şi chipuri de a se ruga. A ajuns să-i iubească din toată inima, era
pătruns de duhul lor şi a început să trăiască aşa cum trăiau ei.

Mulţi ani mai târziu, în predica pe care a rostit-o în ajunul
ungerii sale întru episcop, el spunea: „În timp ce studiam ştiinţele
lumeşti, am pătruns tot mai adânc în studiul stinţei ştiinţelor, în
studiul vieţii duhovniceşti”.

În 1921, pe când făcea ravagii Războiul Civil Rus, Mihail –
avea atunci 24 de ani – a fost evacuat împreună cu întreaga familie
la Belgrad. A intrat la Universitatea din Belgrad şi a absolvit acolo,
în 1925 facultatea de teologie. Un an mai târziu, în Serbia, era tuns
în monahism şi primea numele de Ioan, după numele unei rude mai
îndepărtate. În cursul aceluiaş an a fost hirotonit ieromonah.
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Timp de 5 ani, ieromonahul Ioan a fost profesor şi povăţuitor
(tutore) la Seminarul Sfântul Ioan Teologul din Bitolia, Serbia.
Atât colegul său de profesorat de la Seminar, viitorul Sfânt Justin
Popovici, cât şi ieromonahul ce păstorea diaceza, viitorul Sfânt
Nikonai Ueliminrovici, au intuit că ieromonahul Ioan – viitorul
Sfânt Ioan Maximovici – era un om cu totul extraordinar. Nu odată
a putut fi auzit Episcopul Nikolai spunând: „Dacă vreţi să vedeţi
un sfânt în viaţă, mergeţi în Bitolia la părintele Ioan!”.

Unul din seminariştii de atunci din Bitolia, îşi aminteşte:
„Episcopul Nikolai vizita des seminarul şi discuta cu profesorii şi
elevii. Pentru noi, întâlnirea cu Părintele Ioan era ceva ieşit din
comun. După ce-şi puneau metanie unul altuia, urma o convorbire
neobişnuit de cordială, plină de iubire. Odată, înainte de a pleca,
Episcopul Nikolai s-a întors spre un mic grup de elevi seminarişti
- printre care mă aflam şi eu - cu aceste vorbe: <<Copii, să-l
ascultaţi pe părintele Ioan ; este un înger al Domnului sub
înfăţişare de om>>. Ne-am convins noi înşine, de altfel, că aceasta
era caracterizarea lui; viaţa lui era îngerească. Se poate spune
pe bună dreptate că aparţinea mai mult Cerului decât pământului.
Blândeţea şi smerenia lui erau asemeni celora despre care se
vorbeşte în Vieţile celor mai mari nevoitori şi pustnici”.

Tocmai elevii părintelui Ioan au fost cei ce au descoperit primii
ceea ce a fost, poate, cea mai mare nevoinţă a sa. Au observat mai
întâi că părintele rămânea treaz mult timp după ce se culcaseră
toţi! Mergea prin dormitoare noaptea şi ridica pături căzute pe jos
şi acoperea pe cei ce dormeau neştiutori, făcând semnul Sfintei
Cruci asupra lor. În cele din urmă s-a descoperit că dormea de fapt
foarte puţin şi niciodată pe un pat, îngăduindu-şi doar o oră sau
două în fiecare noapte de odihnă inconfortabilă şezând [pe scaun]
sau încovoiat pe podea rugându-se în faţa icoanelor. Mulţi ani mai
târziu, a recunoscut el însuşi că de când rostise făgăduinţele
călugăreşti nu mai dormise pe pat. O astfel de nevoinţă este foarte
rară, dar nu este necunoscută în tradiţia ortodoxă a Vieţii Sfinţilor.
În secolul al patrulea, Sfântului Pahomie cel Mare din Egipt
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i s-a spus de către un înger să se îngrijească ca şi monahii lui să
aibă această lucrare ascetică.

În 1934, părintele Ioan a fost uns episcop în Biserica Rusească
din Belgrad şi desemnat pentru eparhia de Shanghai din China.
Primul lucru pe care l-a făcut în Shanghai a fost să refacă unitate
Bisericii, stabilind legături cu sârbii, grecii şi ucrainienii. A dat o
atenţie specială educaţiei religioase. A participat activ la activităţi
caritabile, mai ales după ce a văzut condiţiile deosebit de grele în
care se zbăteau cei mai mulţi din enoriaşii lui, în majoritate refugiaţi
din U. R. S. S.. A organizat un orfelinat şi casă de copii pentru cei
cu părinţi nevoiaşi. A adunat el însuşi copii bolnavi şi sfârşiţi de
foame de pe străzile şi uliţele dosnice din mahalalele Shanghaiului:
copii ruşi, copii chinezi şi alţii. Orfelinatul a găzduit de la 100
până la vreo 3500 de copii deodată.

Pentur credincioşii episcopiei a devenit curând limpede că
arhiepiscopul Ioan era un mare ascet. Inima nevoinţei lui era rugăciunea
şi postul. Mânca o dată pe zi, la orele 11 p. m. (ora 23). În prima şi
ultima săptămână a Postului Mare nu mânca deloc, iar în restul Postului
şi în Postul Crăciunului mânca doar pâine de la altar. Nopţile şi le
petrecea de obicei în rugăciune şi când se simţea epuizat îşi punea
capul pe podea şi fura puţine ceasuri de somn acolo jos.

Apoi, a devenit cunoscut că arhiepiscopul Ioan nu era doar un
drept (virtuos) şi un mare nevoitor (ascet), dar era atât de apropiat de
Dumnezeu încât fusese înzestrat cu darul vederii şi era un mare făcător
de minuni. Sunt foarte, foarte multe relatări directe, <<de la prima
mână>>, atât pentru faptul că era văzător cu duhul, cât şi pentru facerea
de minuni, care îl arată a fi asemeni marilor Sfinţi din vechime. În
mai multe împrejurări a fost văzut înconjurat de Lumina Necreată a
îndumnezeirii în timp ce se ruga.

În 1949, comuniştii au pus stăpânire pe China. Arhiepiscopul
Ioan a fost silit să-şi mute turma sa, trebuind să asigure şi evacuarea
întregului orfelinat. A adus 5000 de refugiaţi în lagăre din Filipine,
iar el a plecat la Washington D. C. ca să le facă loc în America. S-
a schimbat o lege şi aproape întreg lagărul a sosit în Lumea
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Nouă, mulţumită Sfântului Ioan. Ulterior a fost numit în Europa
de Vest şi după aceea a revenit la San Francisco, unde a adormit în
Domnul (în anul 1996)7 .

Poate că cel mai remarcabil lucru din viaţa Sfântului Ioan este
acela că s-au arătat în ea atâtea chipuri diferite ale sfinţeniei. A fost
aşa, ca şi când prin intensul studiu al Vieţii Sfinţilor pe care l-a
realizat încă de la o vârstă fragedă, el şi-a interiorizat şi impropiat
(şi-a însuşit şi asumat) întreaga lume a sfinţeniei din ortodoxie, în
toate variatele ei forme. A fost cu adevărat un ucenic al sfinţilor,
unul care a căutat să meargă pe urma paşilor lor şi astfel să păşască
pe urma paşilor lui Hristos. Trăind ca Sfinţii, a ajuns unul din ei!

Să aruncăm o privire asupra unora din feluritele chipuri ale
sfinţeniei care pot fi văzute în arhiepiscopul Ioan:

     1. Înainte de toate, a fost un mare nevoitor (ascet) în tradiţia
Sfinţilor călugări din vechime: ca Sfântul Macariei cel Mare,
Sfântul Pahomiei cel Mare şi alţii.

2. Era un văzător cu duhul al inimilor şi putea cunoaşte şi
chema pe nume oameni pe care nu-i mai văzuse niciodată. Luminat
de Harul lui Dumnezeu, putea auzi şi răspunde gândurilor înainte
ca ele să fie rostite. Prevestea de asemenea, viitorul – printre altele
şi timpul propriei morţi. Se afla astfel cu adevărat în tradiţia marilor
stareţi din trecut, mai ales al stareţilor văzători ruşi de felul lor de
la mănăstirea Optina.

3. Era un miluitor ajutător al săracilor ca Sfântul Filaret
Milostivul sau Sfântul Ioan Milostivul. Am arătat cum se jerfea
pe sine pentru copii orfani, mergând personal prin mahalale atât
de primejdioase şi prin bordeluri pentru a salva copii de la
înfometare şi din mediile vicioase. Făcea mereu pomeni celor în
nevoie şi lucra cu ajutorul lor, în timp ce el însuşi purta cele mai
ieftine veşminte chinezeşti. Umbla adesea desculţ, uneori după
ce-şi dăruise sandalele vreunui sărac.

4. A fost ierarh şi teolog, scriitor bisericesc şi apologet care a
apărat Biserica de greşeală, asemeni Sfântului Atanasie cel Mare,
Sfântului Grigore Teologul şi altora. Pe lângă numeroasele
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sale predici publicate, bogate în conţinutul teologic, el a scris şi
valoroase tratate teologice pentru a apăra învăţăturile dreptei credinţe
(tradiţia ortodoxă), atacate şi subminate în timpurile moderne. Una
din aceste lucrări, în care prezintă învăţătura ortodoxă despre Maica
Domnului în contrast cu distorsiunile protestante şi romano-catolice
a fost publicată în limba engleză8 . A scris de asemenea un eseu
întins semnalând erorile doctrinei moderne a Sofiologiei.

5. A fost apostol, evanghelizator şi misionar în ţări noi, precum
Sfinţii Chiril şi Metodiu, Sfântul Naum de Ohrida şi alţii. Cât a
fost în Europa de vest, a depus eforturi pentru a întemeia Biserici
Ortodoxe autohtone în Franţa şi Olanda – biserici formate din
oameni născuţi în acele locuri şi care au îmbrăţişat credinţa
dreptmăritoare. El era pătruns de adevărul că Biserica Ortodoxă
este universală şi spunea că Evanghelia lui Hristos trebuie să fie
răspândită ortodox, dreptmăritor, în întreaga lume. Ulterior, după
ce a venit în America, a început slujirea Sfintei Liturghii şi în limba
engleză într-o Catedrală în care nu slujise decât în limba slavonă.
Tot Înalt Prea Sfinţia Sa a binecuvântat şi a sprijinit nou începuta
Frăţie monahală Sfântul Herman, care s-a dedicat aducerii
Ortodoxiei în lumea de limbă engleză.

6. A fost un vindecător de boli şi făcător de minuni, ca Sfântul
Martin de Tours, Sfântul Nicolae în Mira Litiei şi alţii. Prin
rugăciunile lui, a tămăduit oameni suferind de aproape orice fel
de boală; şi continuă să o facă şi după moartea sa.

7. Era un păstor iubitor şi jertfitor de sine, în tradiţia Sfântul
Ioan de Kronstadt şi a altor ierarhi şi Sfinţi preoţi din trecut. Atât
de mare era iubirea sa, încât fiecare avea impresia că el era
<<favoritul>> lui. Se revărsa din el o atât de mare iubire jertfelnică
pentru turma sa, precum şi pentru cei din afara turmei, aşa cum a
fost cazul cu femeia în vârstă, de neam evreiesc, aflată pe moarte,
pe care a vindecat-o deodată rostind cuvintele „Hristos a înviat!”.

8. A fost un dezrobitor, un eliberator din captivitate ca Sfântul
Moise de Dumnezeu Văzătorul şi Sfântul Paulin de Nola. Am
amintit că a scos 5000 de creştini ortodocşi din China
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comunistă şi i-a adus în America.
9. Şi, în sfârşit, într-o măsură limitată, a fost un nebun pentru

Hristos, ca Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos  şi alţii. Nu a
putut fi un nebun pentru Hristos în sensul deplin al cuvântului,
fiindcă ar fi făcut tulburare spre necinstea arhieriei sale. Cu toate
acestea de multe ori a săvârşit lucruri care nu se potriveau deloc
ideilor lumii de aici şi care i-au adus reproşuri din partea oamenilor
care nu vedeau cine era el de fapt: omul lui Dumnezeu. De pildă a
fost criticat că umbla desculţ şi că purta o mitră foarte, foarte uzată,
dar care îi fusese făcută de mult de orfanii ocrotiţi de el...

Am arătat deci nouă chipuri diferite de sfinţeniei lucrătoare
în unul şi acelaşi sfânt, Sfântul Ioan de Shanghai şi San Francisco.
Despre toate aflase şi învăţase studiind Vieţile Sfinţilor.

Ceea ce spune haghiograful Constantine Cavarnos despre Sfinţii
moderni în general se potriveşte perfect pentru Sfântul Ioan: „Sfinţii
moderni admiră şi caută să urmeze pe cei din vechime; urmează
strâns pilda lor, le cercetează cu luare aminte învăţătura şi – ceea
ce este deosebit de semnificativ – o confirmă! Dintre Sfinţii moderni,
cei care scriu sau predică întăresc şi aduc mărturie învăţăturii
sfinţilor dinainte şi o leagă de realităţile lumii de acum”9 .

„Amintiţi-vă de Sfinţii lui Dumnezeu”
Să nu ne închipuim că după anii de formare la Corpul

Cadeţilor şi la Universitatea din Belgrad, Sfântul Ioan şi-a încheiat
studiul său aprofundat al Vieţii Sfinţilor. Dimpotrivă, a continuat
să înveţe despre Sfinţi chiar până în vremea morţii lui.

Sfântul Ioan credea că, în orice ţară a creştinătăţii
dreptmăritoare s-ar fi aflat, era de datoria lui să venereze şi să se
roage Sfinţilor naţionali şi locali din acea ţară. Oriunde a mers –
Rusia, Serbia, China, Franţa, Belgia, Olanda, Italia, Tunisia,
America – Sfântul Ioan (Maximovici) a căutat şi cercetat Vieţile
Sfinţilor din Biserica Ortodoxă locală. A mers în pelerinaj la
bisericile care adăposteau moaştele lor, a slujit slujba întru cinstirea
lor, a îndemnat preoţii de acolo să facă la fel. Spre sfârşitul



 Porunca Iubirii  3-4 / 2003 21

vieţii, cunoştinţele lui despre Sfinţii din Biserica ortodoxă de
pretutindeni din Răsărit, ca şi din Apus, erau ca şi nelimitate.

Există o situaţie care ilustrează iubirea Sfântului Ioan pentru
sfinţi şi cum ieşea el din rutina vieţii tocmai pentru a învăţa despre
ei şi a-i venera.Unul din fii duhovniceşti ai Sfântului Ioan era
arhimandritul Spiridon, care a devenit mai târziu părintele duhovnic
al mănăstirii noastre în anii 1970. Ca şi Sfântul Ioan, părintele
Spiridon s-a născut în Rusia şi a plecat în Serbia ca urmare a revoluţiei
din 1917. L-a cunoscut pe Sfântul Ioan din tinereţe, de pe vremea
când acesta mai urma cursurile la Universitatea din Belgrad.

Atunci când şi Serbia a căzut în mâna comuniştilor, părintele
Spiridon şi mulţi din compatrioţii lui ruşi s-au refugiat într-un lagăr
de pe graniţa dintre Serbia şi Italia, la Trieste. Părintele Spiridon a
fost hirotonit preot în 1951 şi a fost orânduit paroh al bisericii
lagărului de refugiaţi din Trieste.

Pe vremea aceea, Sfântul Ioan tocmai ajunsese Episcop al
Europei de Vest şi a venit să viziteze pe părintele Spiridon şi parohia
lagărului de refugiaţi. Când a sosit Sfântul Ioan în Trieste, era
deplin informat despre Sfinţii din vechime de acolo – ca de pildă
Sfântul Justin Martirul, oraşul fiind numit iniţial chiar Justinopolis;
Sfântul Sergio Martirul şi Sfântul Frugifer, primul episcop de
laTrieste. Descoperind că nu se făcuse nimic pentur a venera Sfinţii
locali, arhiepiscopul Ioan a fost foarte dezamăgit. Părintele
Spiridon spunea mai târziu ce mult regretase că nu se gândise la
aşa ceva. Nimeni nu o făcuse. Sfinţii Triestului fuseseră în mare
măsură uitaţi şi abia Sfântul Ioan a restaurat venerarea lor locală.
Înainte de a face orice altceva, l-a luat pe părintele Spiridon la
moaştele Sfinţilor, purtând epitrahiliul şi un mic omofor. Cu o
cădelniţă şi o cruce în mână a coborât în cripta de sub Catedrala
unde, în conformitate cu lunga lui listă de informaţii, fuseseră
depuşi Sfinţii. A căutat troparele şi condacele pe care le notase pe
nişte hârtii, rugându-i pe Sfinţi să ocrotească prin rugăciunile lor
oraşul. Abia după aceea a mers să slujească cele de cuviinţă în
biserica lagărului de refugiaţi.
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Părintele Spiridon arată că Sfântul Ioan lucra întotdeauna având
convingerea că vechii sfinţi locali sunt prezenţi oriunde se ducea.
Înainte de a părăsi oraşul Trieste, a luat legătura cu clerul romano-
catolic din localitate, obţinând diverse permise şi autorizaţii ca
Biserica Ortodoxă din Trieste să aibă liber acces la moaştele Sfinţilor
şi locurile de venerare. Apoi a dat părintelui Spiridon instrucţiuni
stricte cum să-i pomenească şi sărbătorească pe Sfinţi, cum să-i adune
pe parohienii lui la altarele Sfinţilor locali în zilele lor de pomenire,
să le facă slujba de cinstire, ş. a. m. d.. Sfântul Ioan spune că nu
trebuie săvârşită nici o slujbă fără de a li se adresa chemare şi nici
Liturghie fără a-i pomeni la proscomidie10 !

Pe timpul cât a fost în Europa de Vest, Sfântul Ioan a adunat
Vieţile Sfinţilor din tradiţia dreptmăritoare şi icoanele lor şi multe ţări
ale Europei de Vest, adică cei care au trăit înainte de schisma Bisericii
Latine – Întrucât mulţi din aceşti sfinţi se aflau cuprinşi în Calendare
de Sfinţi ale unor confesiuni neortodoxe. Sfântul Ioan a alcătuit o
listă cu aceşti sfinţi, împreună cu informaţii asupra vieţii lor şi a supus-
o sinodului său episcopal spre a fi inclusă în calendarul ortodox.

Fiind un Apostol al lui Hristos, Sfântul Ioan (Maximovici)
ruga pe fiecare sfânt local de care afla să dobândească ajutor ceresc
în evanghelizarea unor noi ţări. Ca arhiepiscop de San Francisco,
el se ruga tuturor Sfinţilor Americii, inclusiv celui mai „local”
din toţi sfinţii, americanul de baştină, sfântul Petru Alentinul care
a murit de moarte mucernicească în California.

Arhipiscopul Ioan a avut o devoţiune deosebit de mare pentru
sfântul Herman de Alaska, ca patron al misiunii Ortodoxe
americane. Dorea canonizarea sfântului Herman, iar aceasta s-a
împlinit patru ani după încetarea din viaţă a Sfântului Ioan, în 1970.

În 1966, pe 28 iunie, sfântul Ioan a vizitat librăria ortodoxă
din San Francisco (această librărie a fost înfiinţată cu
binecuvântarea Î. P. S. Sale de Frăţietatea noastră „Sfântul
Herman”). După ce a binecuvântat magazinul şi atelierul de pictură
cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Kursk, a
început să vorbească fraţilor despre sfinţii din diverse ţări.
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După cum îşi amintea Părintele Seraphim Rose ceva mai târziu: „A
promis să ne dea o listă cu sfinţi români canonizaţi, ucenici ai lui
Paisie Velicicovski. A mai spus că pe vremea cât a fost în Franţa a
realizat şi o listă a sfinţilor din Occidentul dinaintea schismei, pe
care a prezentat-o Sfântului Sinod”11 .

Sfântul Ioan a vorbit atunci fraţilor aflaţi în magazin în mod
deosebit de sfântul Alban, primul martir al Britaniei. A scos din
micuţul lui portofel o scurtă Viaţă a Sfântului, împreună cu o carte
poştală având fotografia unei catedrale gotice din oraşul sfântului
Alban din apropierea Londrei unde a fost înmormântat sfântul.
Sfântul Ioan (Maximovici) s-a uitat cu atenţie în ochii fraţilor să
vadă dacă au sesizat importanţa faptului. Sfântul Alban, la fel ca
cei mai mulţi din sfinţii Europei occidentale, nu se aflau în
calendarele ortodoxe, iar sfântul Ioan îi învăţa că se cuvine ca ei
să fie cinstiţi de dreptmăritorii creştini şi în deosebi de cei din
ţările vorbitoare de limbă engleză.

A fost orânduit ca acesta să fie ultimul drum al sfântului Ioan la
librărie şi ultima întâlnire cu Frăţia noastră din timpul cât a trăit pe
acest pământ. Patru zile mai târziu a adormit în Domnul la Seattle.

Imediat după moartea sfântului Ioan, părintele Seraphim a
scris în Cronica Frăţiei noastre redactată de el: „În cadrul
discuţiilor despre <<Testamentul Vlădicii Ioan>> ce are de oferit
Frăţia noastră? Aceasta pare clar indicat atât de propria noastră
natură, cât şi de poruncile ce ni le-a dat vlădica Ioan. În mod
special în ultima vizită pe care ne-a făcut-o, el nu a vorbit de
nimic altceva decât despre sfinţi  români, englezi, francezi, ruşi.
Aşadar, nu este de datoria noastră să ne aduce aminte şi să cinstim
sfinţii lui Dumnezeu, urmând cât mai îndeaproape pilda vlădicii?
Adică, să le cunoaştem viaţa, să ne hrănim viaţa duhovnicească
citind mereu vieţile lor, făcându-i cunoscuţi şi altora, vorbind
despre ei şi zugrăvindu-le icoanele şi rugându-ne sfinţilor”12 .

Prin urmare, acesta este testamentul Sfântului Ioan
(Maximovici) pentru Frăţia noastră şi cred că pentru toţi
dreptmăritorii creştini (ortodocşi): Să ne aducem
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aminte şi să-i cinstim pe sfinţii lui Dumnezeu.
Sfântul Ioan însuşi a scris cuvinte minunate despre sfinţi. Ele

exprimă bine ce a văzut el ca fiind esenţa sfinţeniei, dar şi proiectul
propriei sale vieţi: „Sfinţenia nu este doar dreptate (virtute) pentru
care celui drept (celui virtuos) i se cuvine bucuria binecuvântării
în Împărăţia Cerurilor, ci, mai curând, este o asemenea înălţime
a dreptăţii încât oamenii sunt plini de Harul lui Dumnezeu într-o
măsură atât de mare că el se revarsă din ei şi asupra celor ce se
alipesc de ei. Mare este binecuvântarea lor; ea izvorăşte din
experierea personală a slavei lui Dumnezeu. Fiind totodată plini
şi de iubirea de oameni, care porneşte din iubirea de Dumnezeu,
ei sunt simţitorii la nevoile oamenilor şi la cererea acestora se fac
cugetări şi apărători ai lor în faţa lui Dumnezeu”13 .

Chemarea la Sfinţenie
Amintindu-ne şi cinstind sfinţii lui Dumneyeu aşa cum ne-a

lăsat moştenire şi poruncă sfântul Ioan (Maximovici), trebuie să
ne reamintim mereu, după cum ne spunea el, că fiecare din noi
este chemat să fie un sfânt.

Sfinţii, spune sfântul Justin (Popovici), sunt cei mai desăvârşiţi
creştini, sfinţiţi până la treapta cea mai de sus.

Sfinţii, spune Sfântul Ioan (Maximovici) sunt cei ce vădesc
în ei înşişi o înălţime a dreptăţii (virtuţii) şi sunt plini de Harul lui
Dumnezeu într-o măsură atât de mare încât acesta se revarsă din
ei asupra celor din jurul lor.

Atât sfântul Justin cât şi sfântul Ioan spun acelaşi lucru. Sfinţii
sunt fiinţe omeneşti îmdumnezeite, prin Har – Energiile (Puterile)
Necreate ale lui Dumnezeu – şi care trăiesc viaţa dumnezeiesc –
omenească a lui Hristos în Biserică.

Fiecare dreptmăritor creştin (ortodox) are părtăşie într-o
măsură oarecare la această viaţă dumnezeiesc – omenească. Sfântul
Justin Popovici scrie: „Viaţa lui Hristos continuă prin toate
veacurile; fiecare creştin este din acelaş timp cu Hristos şi este
creştin fiindcă trăieşte viaţa dumnezeiesc – omenească a
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acestui Trup al lui Hristos ca părticică vie a Lui, ca celulă or-
ganic integrată a acestui Trup.... Viaţă după învăţătura
Evangheliei, viaţă sfântă, viaţă dumnezeiască, aceasta este viaţa
firească şi normală pentru creştini – întrucât creştinii, potrivit
chemării lor, sunt sfinţi... Să ajungem desăvârşiţi sfinţi, atât cu
sufletul cât şi cu trupul – aceasta este chemarea noastră. Nu este
o minune, ci norma, regula credinţei... Unindu-ne spiritual şi prin
Har cu Unul Sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos – cu ajutorul
credinţei, creştinii primesc de la El Sfintele Energii (Puteri) care
le dau putinţa să ducă o viaţă sfântă”14 .

Este, deci, datoria noastră de creştini să dobândim tot mai
mult din această viaţă dumnezeiesc – omenească, să mergem tot
mai în profunzimea ei, să creştem mereu în asemănarea cu Hristos,
să ne umplem tot mai mult de Harul Său. Poate că nu vom dobândi
niciodată un Har aşa de mare cum s-a văzut la Sfântul Nicolae al
Mirelor Litiei, Sfântul Sava al Serbiei, Sfântul Seraphim de Sarov,
Sfântul Nectarie de Pentapolis sau Sfântul Ioan de Shanghai şi
San Francisco, dar suntem chemaţi să ne aflăm mereu în creştere
spre o astfel de revărsare a Harului.

Mai avem cale lungă înaintea noastră în viaţa duhovnicească,
dar nu suntem singuri, chiar cei mai mari dintre sfinţi au avut mult de
mers! „Sfinţirea îngăduie trepte şi grade”, explică într-o lucrare a sa
Constantine Cavarnos – „Sfinţirea sau desăvârşirea fiinţei omeneşti
atingând chiar şi theosis-ul (îndumnezeirea) nu este deplină în viaţa
aceasta”. Este o <<nedesăvârşită desăvârşire>>, după cum o numeşte
în <<Scara dumnezeiescului urcuş>> Sfântul Ioan Scărarul 15 .

Mai mult încă; desăvârşirea sau sfinţenia nu ajunge la
completitudine, la un sfârşit al ei, nici chiar în viaţa din lumea
cealaltă, ea creşte fără de sfârşit în viaţa ce va veni. Sfântul Simeon
Noul Teolog, el însuşi o fiinţă omenească îndumnezeită, scrie
privitor la aceasta: „Printr-o limpede descoperire de sus, sfinţii
ştiu că în fapt desăvârşirea lor este fără de sfârşit, că înaintarea
lor întru slavă va fi veşnică, că în ei va fi o continuă creştere în
iradierea dumnezeiască şi că un sfârşit, un capăt al înaintării
lor nu se va produce nicicând”16 .
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Biruind îndoiala şi descurajarea
Sfinţii lui Dumnezeu – mucenicii şi nevoitorii, făcătorii de

minuni şi apostolii – au împlinit cu adevărat acele mari fapte despre
care citim în vieţile lor. Dacă avem dubii ascunse, subconştiente,
privind veridicitatea relatărilor despre ei, trebuie să cercetăm mai
îndeaproape Vieţile Sfinţilor care au trăit în vremuri apropiate de
noi – sfinţi ca Arhiepiscopul Ioan de Shanghai şi San Francisco,
ca văzând ceea ce este posibil în chiar epoca noastră prin puterea
lui Hristos, să putem crede şi în cele ce s-au petrecut prin aceeaşi
Putere în vremurile trecute.

Sfântul Nicodim Aghioritul în Introducerea sa la „Noul
Martirologiu” spune în această privinţă, referindu-se la noii martiri
ai Bisericii: „Vechimea perioadei în care au trăit sfinţii dintâi,
timpul lung ce s-a scurs de atunci şi până acum, poate trezi ceva
îndoială şi ezitare. Te poţi mira, de pildă, cum de oameni slabi şi
timizi din fire, au îndurat atât de multe şi îngrozitoare chinuri.
Dar aceşti noi martiri pentru Hristos lucrând plin de curaj pe
scena recentă a lumii, dezrădăcinează şi alungă din inima
creştinilor toată îndoiala şi şovăiala, sădind sau reînnoind în ei
neclătinată credinţa în vechii martiri. Aşa cum hrana proaspătă
întăreşte trupul slăbit de foame şi aşa cum ploaia de curând căzută
face şi înverzeşte iar pomii uscaţi de secetă, tot astfel aceşti noi
martiri întăresc şi reînnoiesc slăbănogita, ofilita, devitalizata
credinţă a creştinilor din ziua de azi”17 .

Desigur, ceea ce spune sfântul Nicodim Aghioritul despre
importanţa noilor martiri pentru creştinii ortodocşi, contemporani
se poate aplica tuturor celorlalţi sfinţi din epoca modernă: ierarhi,
misionari, monahi, etc.

Chiar dacă nu ne îndoim de adevărul celor cuprinse în Vieţile
Sfinţilor putem să ne lovim de o altă piatră de poticnire:
descurajarea – ideea că faptele lor de credinţă şi nevoinţă ascetică
ar fi peste puterile noastre. Dacă am avut asemenea cugete, trebuie
neapărat să ne rugăm pentru mai multă smerenie. Aşa cum spune
arhimandritul Emilianos de Simonos Petras: „Citirea
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marilor fapte ale sfinţilor descurajează doar pe cel trufaş care se
bizuie numai pe propriile lui puteri. Iar pentru cel smerit este
prilej de a-şi vedea propria slăbiciune, de a plânge propria sa
neputinţă şi nedeplinătate şi de a cere fierbinte ajutorul lui
Dumnezeu”18 .

Sfântul Ioan Scărarul ne spune şi el: „E foarte lipsit de judecată
cel care, auzind despre virtuţile mai presus de fire în sfinţi,
deznădăjduieşte de sine însuşi. Dimpotrivă, sfinţii te vor învăţa mai
ales una din acestea două: sau îţi va stârni râvna prin cuvioasa
bărbăţie a lor, sau te va întoarce spre multă defăimare de tine şi
spre vederea neputinţei tale prin de – trei – ori  cuvioasa smerenie”19 .

Când studiem Vieţile Sfinţilor, smerenia trebuie să ne fie pază!
Trebuie să aplicăm cu un sobru echilibru ceea ce citim la propriile
noastre condiţii şi împrejurări, dându-ne seama de propriile noastre
slăbiciuni şi neputinţe, fără să gândim prea înalt despre propria
noastră persoană, să nu visăm la cine ştiu ce mari isprăvi ascetice
care sunt de-a binelea mai presus de noi. Aşa cum obişnuia să
spună părintele Seraphim Rose, trebuie să luăm viaţa
duhovnicească pas cu pas şi să nu ne aşteptăm că vom face un salt
formidabil în sfinţenie.

Dar, totodată, nu trebuie să ne dezvinovăţim pe noi înşine ca
şi când am fi despărţiţi de sfinţi printr-o prăpastie de netrecut în
vecii vecilor. Sfinţii sunt fraţii noştri întru ortodoxie, dreptmăritori
creştini – sfinţii au trăit şi continuă să trăiască aceeaşi viaţă în
Biserică pe care o trăim şi noi. Sunt şi ei păcătoşi, ca şi noi, dar au
rodit şi au purtat roadele pocăinţei şi au fost schimbaţi, transfiguraţi
de Hristos. Sunt mai desăvârşiţi ca noi, dar şi noi suntem chemaţi
să dorim şi să căutăm <<nedesăvârşita lor desăvârşire>> pe
măsura puterilor dăruite nouă de Dumnezeu.

Fie ca sfântul Justin Popovici să ne călăuzească în înţelegerea
dimensiunii teologice a Vieţii Sfinţilor, iar Sfântul Ioan Maximovici
să ne fie pildă de felul în care să folosim Vieţile Sfinţilor în pro-
pria naostră viaţă duhovnicească. Fie ca şi noi, amintindu-ne şi
cinstind pe sfinţii lui Dumnezeu, să licărim pe cerul
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acestora. Şi făcând pe sfinţi povăţuitori şi prieteni ai noştri, fie să-
i avem şi de însoţitori în ceruri, în fără - de- sfârşita Împărăţie a
Luminii. Amin.

(The Orthodox Word  nr. 221 / 2001; trad. Valentin Moga)
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Credinciosul creştin şi Biblia
Aspecte inedite
Pr. Constantin Galeriu

„Iată roaba Domnului” -
Ieşirea din robia bărbatului

Vrednicilor de dragoste şi distinşi fraţi şi surori - aşa cum
ne-a cerut Mântuitorul să ne numim - vedeţi această chemare, acest
apelativ, să-i spunem aşa, e de-a dreptul de la Mântuitorul, atunci
când spune: “Pe nimeni să nu numiţi între voi învăţători, Unul
este Învăţătorul nostru, iar voi toţi sunteţi fraţi”. Şi altădată, când
Mântuitorul era în mijlocul mulţimii şi cineva îi spune: “Iată mama
ta şi fraţii tăi te caută ”, Iisus, arătând către mulţime, i-a zis: “Cine
este mama Mea şi fraţii Mei? - Voi toţi care ascultaţi cuvântul lui
Dumnezeu şi faceţi voia Lui”. Un mic tâlc la acest cuvânt: toţi cei
care fac voia lui Dumnezeu şi ascultă cuvântul, toţi aceştia sunt
fraţi, surori, mamă, tată.

Cei care au părăsit Biserica, sărmanii, nu ştiu, nu înţeleg
taina Maicii Domnului. Care-i cea dintâi persoană care a făcut
voia lui Dumnezeu şi care a ascultat Cuvântul? Păi, Maica
Domnului a zis: “Iată roaba Domnului!”. Evei i se spusese la
izgonire: „Vrăjmăşie voi pune între tine (şarpe) şi femeie, între
sămânţa ta şi sămânţa ei. Tu îi vei zdrobi capul iar acesta îţi va
înţepa călcâiul”. Expresia aceasta totdeauna să ne ducă la o privire
a tuturor neamurilor. Adică cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat
tuturor neamurilor şi privea mântuirea tuturor neamurilor. Şi apoi
i-a zis mai departe: “în dureri vei naşte fii” (apostolul,
dumnezeiescul Pavel, va spune că “femeia se va mântui prin
naştere de fii”) şi ultimul cuvânt al sentinţei divine: “atrasă vei fi
de bărbatul tău şi el te va stăpâni”.
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Citim în Evanghelia după Luca: “iar în luna a 6 – a fost
trimis Arhanghelul Gabriel la o fecioară logodită cu un bărbat.
Şi intrând i-a zis: <<Binecuvântată eşti tu între femei şi
binecuvântat e rodul pântecelui tău. Iată ai luat har de Dumnezeu
vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei pune numele lui Iisus.
Acesta va mântui pe poporul Său de păcate>> şi Maria privea şi
cugeta în sine ce să fie binecuvântarea aceasta. Şi răspunde: <De
unde mie aceasta, de vreme ce nu ştiu de bărbat>”.

Care-i înţelesul, tâlcul adânc, autentic, al acestui cuvânt?
Unul simplu: „Că nu sunt măritată”, zice Maica Domnului? Este
cuvântul libertăţii, este cuvântul cel care stă faţă în faţă cu sentinţa
dată atunci: “atrasă vei fi de bărbatul tău şi el te va stăpâni”. Iar
ea, Maica Domnului spune: “Eu de bărbat nu ştiu!”, adică – aici
e taina – a ieşirii din robia bărbatului. Eliberarea de sub robie,
pentru că Arhanghelul îi spune: “Duhul lui Dumnezeu va fi peste
Tine şi puterea  Celui Preaînalt de sus te va umbri şi de aceea şi
Pruncul ce se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema”.

Deci e atât de limpede, aici e taina, taina unei noi naşteri.
Iar arhanghelul îi mai dă un temei, căci “iată şi rudenia ta Elisabeta
care se numea stearpă, acum a 6 – a lună este ei de când a primit
şi ea darul în felul ei”; şi acolo era un semn divin pentru că Zaharia
şi Elisabeta erau bătrâni şi au primit ca un dar naşterea…

Aşa ajungem la cuvântul Mântuitorului “Cine este mama
mea, cine sunt fraţii mei?” - toţi cei care ascultă cuvântul lui
Dumnezeu şi fac voia lui Dumnezeu şi primesc cuvântul. Ce-a
răspuns Maica Domnului când i s-a spus “Duhul Domnului va
pogorî...” – cuvântul ei a fost: “Iată roaba Domnului fie mie după
cuvântul tău”. Deci, ea este cea dintâi care îşi dă mărturia de a
face voia lui Dumnezeu, de a deveni roaba Domnului din roaba
bărbatului, după ce şi-a mărturisit libertatea zicând că “nu ştiu de
bărbat”. Sfântul Pavel va spune mai departe “bărbatul este cap
femeii” iar în sensul duhovnicesc ea dă mărturia: “Iată roaba...”
numai că ea ascultă cuvântul lui Dumnezeu mai mult, căci a
întrupat pe Dumnezeu Cuvântul. Atunci aşa
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înţelegem, aşa cum a spus Mântuitorul “mama mea şi fraţii mei
sunt toţi cei care primesc, ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi fac
voia Lui”.

…Elisabeta o numeşte “Maica Domnului” pentru ca apoi
la picioarele Crucii, Mântuitorul privind-o să spună ucenicului
“Iată mama ta”. Şi a luat-o ucenicul în grija sa. Să devină şi Maica
noastră, a ucenicilor lui Hristos.

Dumnezeul cel Viu nu se odihneşte în ziua a 7-a
La facultate la noi, la Bucureşti m-am întâlnit cu o tânără

care-şi face doctoratul şi era la fraţii noştri adventişti. A venit vorba,
nu ştiu cum, că Dumnezeu S-a odihnit în ziua a 7-a. Dar eu am
întrebat-o: Ei, dar cum asta, s-a odihnit Dumnezeu? Păi, cel veşnic
se poate odihni? Spune Scriptura: “Tatăl meu până acuma lucrează
şi eu lucrez”. Numai cele mărginite se pot odihni, dar nu
Dumnezeul cel viu. Doamne păzeşte-ne, asta e o blasfemie la adresa
lui Dumnezeu! A rămas tânăra pe gânduri. Dar ce înseamnă “a
odihni”? Noi rostim cuvântul frecvent când slujim şi ne rugăm
pentru cei adormiţi: “că Tu eşti Învierea, Viaţa şi Odihna”. Ce
înseamnă “odihnă”? Odihna în înţelesul Scripturii este aceea când
ajungi la o luminare, la un înţeles; atunci te odihneşti, numai când
ai dobândit un înţeles, când ai ajuns la un prag, la un hotar.

De zeci de ani port în mine mărturia de înţelepciune aflată
de la un psiholog apusean, anume acea sentinţă: Numai cel care
n-a ajuns până la capăt se întoarce înapoi. Nimeni din cei care au
ajuns nu s-a mai întors. Ce înseamnă acest capăt? Înseamnă
înţelesul, cunoaşterea, spune Sf.Grigorie Sinaitul: “Ia aminte, nu
este cunoaştere fără să fi atins simţirea harului – simţirea
dumnezeirii”. Numai atunci ai ajuns la capăt când ai simţit lumina
harului şi atunci te odihneşti. Adică, atunci ai căpătat pacea
lăuntrică. Aceasta şi înseamnă propriu-zis acel moment al
adormirii: “Tu eşti Învierea, Viaţa şi Dormirea”. Atunci  sufletul
cu adevărat întâlneşte acea lumină.
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De la arvună la plinătate
şi de la chip la asemănare

Purtăm numele Lui prin botez, şi darul Lui, şi pecetluirea
cu Duhul Sfânt, nu-i aşa? De la început ortodoxul primeşte cele 3
taine: Botezul, Mirul şi Împărtăşania cu Trup şi Sânge – deci toată
făptura Lui, şi poartă numele lui Hristos, de creştin. Şi odată cu
botezul, îmbrăcându-se în haina luminoasă “dă-mi mie haina
luminoasă, Cel ce te îmbraci cu Lumina ca şi într-o haină, Mult
milostive Hristoase Dumnezeule, mărire Ţie” – se botează, apoi
se îmbracă: “în Hristos, v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”.

Şi cum te-ai îmbrăcat? Cum a spus Mântuitorul apostolilor
înainte de înălţare: “Iar voi rămâneţi în Ierusalim până ce vă veţi
îmbrăca cu puterea de Sus”. Şi le-a dat în ziua învierii arvuna
Duhului. Precum ştiţi, în Ziua Învierii, în seara zilei de Înviere,
intră Iisus la ucenici, cu uşile încuiate, şi zice: “Pace vouă”. Se
bucură ucenicii că-L văd pe Domnul viu şi apoi din nou “Pace
Vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi”. În
noua condiţie – naşterea cea din nou - zicând aceasta a suflat asupra
lor: “Luaţi Duh Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele se vor ierta,
cărora le veţi ţine ele vor fi ţinute”. A doua oară, zic Părinţii  (atât
de frumos spune aici şi Sf. Chiril al Ierusalimului în cateheza lui),
“a doua oară le dă Duhul Sfânt”. Şi Sfântul Grigorie Palama zice
la fel. Se învechise firea - dacă suntem în timp ne învechim - şi
acum Mântuitorul le dă arvuna Duhului, pentru ca în ziua
Cincizecimii arvuna Duhului să lucreze în ei. Atunci, în ziua aceea,
ucenicii erau adunaţi la un loc şi “deodată, din Cer şi fără veste s-
a făcut ca un vuiet de vânt care suflă repede şi ca nişte limbi de
foc care au coborât peste apostoli”. Iarăşi tâlc de cuvinte din
Scriptură - două acte deodată se întâmplă: privind timpul (“din
cer şi fără veste”) şi privind locul („vuiet de vânt” şi „limbi de
foc”). Care-i condiţia făpturii: de a fi limitată potrivit acestor 2
sau 3 categorii fundamentale: timp, spaţiu şi cauzalitate. Asta-i
taina făpturii, nu-i aşa? Eşti în timp, în spaţiu, dar cauza nu-i
în tine ci în Dumnezeu, în Crea- tor. Despre lucrarea harului,
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auziţi: “Vuiet de vânt ce vine repede” (vântul nu ştim de unde
vine şi încotro merge zice Mântuitorul aşa este şi Duhul în el însuşi)
şi “limbile de foc”, lumina harului.

În ziua Învierii Mântuitorul a dat arvuna Duhului, iar
acum, în ziua Cincizecimii, apostolii se îmbracă în Duhul Sfânt
şi toată făptura lor dă mărturie vestirii Celui Întrupat şi născut din
Fecioară, pe care voi prin mâinile celor fărădelege l-aţi condamnat
şi răstignit, iar Dumnezeu L-a făcut Domn şi Hristos. În ziua Învierii
- m-a întrebat cineva - au primit apostolii Duhul Sfânt? Dacă da,
ce au mai primit atunci la Cincizecime?! Au primit arvuna
Duhului Sfânt la Înviere, iar în ziua Cinzecimii plinătatea
Duhului Sfânt. Aşa se arată omul într-o creştere continuă, că asta-
i taina omului, şi aşa cum şi noi lucrăm iubiţilor, taina Duhului
Sfânt lucrează mereu.

La Liturghie preoţii spun: “Doamne, Cela ce în ceasul al
3 – lea L-ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt peste Apostolii Tăi,
Doamne şi acum trimite Duhul Tău Cel Sfânt şi-L  înnoieşte nouă
celor ce ne rugăm Ţie” – aşa se roagă preotul în altar când invocă
pe Duhul Sfânt. Observăm că lucrarea Duhului Sfânt mereu se
înnoieşte; că aşa suntem noi zidiţi în timp, mereu să primim şi
mereu creştem, pentru că aşa a fost zidirea noastră, pentru că ne-a
creat după chipul Lui. Chipul, după cum spune Sfântul Maxim,
“rămâne pe veci”, dar asemănarea, zic Părinţii, am lepădat-o.
Am lepădat asemănarea, dar chipul rămâne în veci. Iar asemănarea
mereu se lucrează; şi cum se lucrează asemănarea?

Raţiunea şi Conştiinţa – Chipul lui Dumnezeu din om
Când citeşti „Cuvântul” să simţi în el prezenţa lui Dumnezeu

şi puterea lui Dumnezeu, în cuvânt s-o simţi. Dacă în botez noi ne
îmbrăcăm în Hristos, în taina Mirului se pecetluiesc cu pecetea
Duhului Sfânt toate încheieturile, toate simţurile noastre, şi ochii
şi urechile, nu-i aşa? Şi gustul şi mirosul şi pipăitul, tot, pentru ca să
treacă omul de la simţurile fireşti la simţurile duhovniceşti. Să
simţi în tine prezenţa Duhului Sfânt, a darurilor duhovniceşti.
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Toate încheieturile se pecetluiesc ca să dobândeşti toate
simţurile duhovniceşti. Problema simţurilor e foarte importantă
în pedagogie. E o sintagmă pedagogică dedusă de unii de la
Aristotel, formulată de Toma de Aquino şi lansată în pedagogie de
John Look, anume: “nimic nu este în intelect dacă n-a fost mai
întâi în simţuri”. Şi toată pedagogia noastră e plină de această
sintagmă. Tinerilor care predaţi religia, luaţi aminte, nu uitaţi acest
lucru capital! Pe noi ne priveşte, pe noi teologii mai ales. Auziţi,
ce eroare fundamentală privind omul şi vocaţia umană: “nimic
nu este în intelect dacă n-a fost mai întâi în simţuri”. Deci intelectul
însuşi e zidit de simţuri şi nu numai în pedagogia din timpul
marxismului şi comunismului, ci aşa a mers tot timpul. Omul este
om din ce vine din afară, din simţuri, de la senzaţiile din  natură.
Comunismul a fost proba acestei filosofii materialiste (marxiste) şi
a dat proba examenului în istorie a marxismului. De aceea, cum
spunea cineva, Marx a iubit foarte mult istoria, dar istoria nu l-a
iubit.

Probabil c-o să publicăm testamentul din 1957 al unui teolog
francez, Boris Pradin, (1874 – 1958), care primul din Apus care şi-
a dat seama de „eroarea din psihologie”, eroare văzută de un psiholog
care se ocupa de sufletul omenesc. Şi aici vedem căderea, eroarea:
în loc de guvernarea sensurilor raţionale au pus guvernarea simţurilor.
Adică simţurile să stăpânească în sine! O viaţă întreagă l-a preocupat
asta. Tratatul îl începe prin 1940 iar mărturia o are de abia într-un
testament al lui din 1957, chiar înainte de a muri şi unde spune:
„Eroare. Nimic nu este în simţuri fără să fi fost mai întâi în intelect,
care zideşte simţurile, care formează simţurile”.

Apusul gândeşte la raţiune, dar nu în adâncimea ei, pentru
că nu poţi gândi la raţiune fără logos. Căci omul cade în păcat; şi
păcatul în ce-a constat?  Ne zice părintele Stăniloae în Mistica lui:
în schimbarea gravitaţiei, fraţilor; în loc să graviteze în jurul lui
Dumnezeu, prin păcat omul a ajuns să graviteze în jurul eu-lui lui.
Adică, cum spun Sfinţii Părinţi, să pui – prin tine - un nou început
lumii. În loc de “La început era Cuvântul, Dumnezeu era
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Cuvântul…” să spui că tu eşti începutul.
Păcatul înseamnă a pune începutul lumii în tine, în făptură,

în natură şi raţiunea s-o vădeşti că tu ai zidit-o. Păi nici n-ai cum!
Mai ales dacă susţii că “nimic nu e în intelect dacă n-a fost întâi
în simţuri”. În loc de guvernarea raţiunii – a sensului raţional, aş
adăuga sensul creator - de aici a ajuns el apoi, adâncind, că nu
totu-i din simţuri. Simţurile indică că există căi de comunicare cu
lumea, dar nu ele îmi construiesc spiritul meu; eu numesc instanţa
care judecă întreg aportul care îmi vine mie din lume, spiritul, el
zideşte.

Aşa am considerat, ca în ziua de azi să vă citez pe unul din
cei mai cunoscuţi antropologi. E vorba de Ioan Taterzal, care-i
directorul Institutului de Antropologie la New York. În lucrarea
lui (apărută în 1998, tradusă din limba franceză - cum o am eu - în
1999) apare acest cuvânt al lui capital: „conştiinţa este unicitatea
umană”; în ce e omul e unic, spre deosebire de celelalte făpturi?
În conştiinţă. Dar el spune aşa: „uimitor e faptul că oamenii de
ştiinţă n-au ajuns la un acord total pentru definirea conştiinţei”.
Unicitatea conştiinţei din sufletul omului este că „ea nu provine
din exterior ci din interior”. Sorbiţi mărturia şi s-o trăim: spiritul
nostru nu e produs de lumea dinafară. Păi tot omul aşa a fost învăţat,
că omul e o fiinţă socială ş.a.m.d., totul e din afară sau după dictonul
lui John Look: “ce ne vine prin simţuri”.

Ce înseamnă Cuvântul Mântuitorului “Împărăţia lui
Dumnezeu este înlăuntru”? Şi ce înseamnă Taina Mirului, a
simţurilor duhovniceşti, să ai vedere duhovnicească, să ai auz
duhovnicesc? Aceste două simţuri mai ales şi toate simţurile să te
înalţe la Taina prezenţei lui Dumnezeu. Cum e prezent în noi
Dumnezeu? Este prezent „după chipul lui Dumnezeu”. Zice
dumnezeiescul Maxim: “Dumnezeu este şi absent şi prezent”, aşa
e tradus, dar eu aş zice: “este şi tainic şi de faţă”. E tainic în
infinitatea Lui şi fiinţa Lui; noi nu ne împărtăşim din fiinţa Lui ci
din harul, din Lumina Lui. Şi e prezent – auziţi! - prin virtuţi.
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Virtuţile – Asemănarea cu Dumnezeu
Dumnezeu este Lumină şi nici un întuneric nu este în El.

Dumnezeu este iubire, Iubirea divină, Bunătatea divină, Pacea
divină, Cuvântul divin. El e prezent în noi prin Cuvântul Lui şi
prin Virtuţile Lui. Observaţi cum e prezent Dumnezeu în viaţă,
adică prezenţa Lui nu dintr-o graţie creată, cum s-a spus. Simţurile
sunt virtuţile pe care ţi le împărtăşeşte Dumnezeu, o realitate care
oglindeşte necreatul, oglindeşte ceva din ubicuitatea lui Dumnezeu
din pretutindenitatea lui Dumnezeu şi din veşnicia lui Dumnezeu.

Când dai un lucru material, îi dau un pahar de apă cuiva, o
bucată de pâine, o haină, un ban, aceste daruri pe care le dau lui, la mine
nu mai sunt, nu-i aşa? Ele scad la mine, dar când eu îi dau Cuvântul,
Cuvântul lui Dumnezeu îl împărtăşesc câtorva, la o mulţime, scade
cuvântul la mine? Nu scade, dimpotrivă. Când se ceartă doi ce se
întâmplă? Se înmulţesc cuvintele, chiar şi cele rele, nu? Scapă numai o
singură vorbă şi apoi nu mai scapi de celălalt cuvânt.

Deci Cuvântul nu scade, dar iubirea? Când dăruieşti cuiva
iubirea. Ea scade când i-o dai iubind? Cu siguranţă ea creşte. Ori
atunci iată că din cuvânt şi din iubire înţelegem noi, ne dăm noi
seama cum să trăim în viu Adevărul. Adică e ceva dumnezeiesc în
noi iubiţilor credincioşi, în toate acestea, în cuvântul lui Dumnezeu,
în iubirea divină, în Înţelepciunea, în Bunătatea divină, în Pacea
divină, e o prezenţă dumnezeiască cum spune Sfântul Maxim atât
de adânc că “Dumnezeu e de faţă prin virtuţi”.

Ce înseamnă Taina Mirului, Taina Botezului, iubiţilor? Că
simţurile noastre sunt duhovniceşti, toate încheieturile noastre,
ochii noştri (spune Sf. Grigore de Nyssa că “slava ochilor este, să
fie ochii porumbelului”, ochii Duhului Sfânt cu care poţi pecetlui).
Să te împărtăşeşti deci de Lumina divină, auzul tău de Auzul di-
vin. De aceea, Moise când a văzut rugul care ardea şi nu se mistuia
(rămânea tot verde), deodată cu ochii a văzut şi cu urechile a auzit:
“Moise, Moise, descalţă-te, scoate încălţămintea; pământul pe
care calci este sfânt”. Ce înseamnă “scoate-ţi”? Adică mută-ţi
simţurile, asta înseamnă; mută- ţi simţurile de la lumea din
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afară, adică de la ceea ce vine prin simţuri şi de care sărmanul om e
dependent (este o expresie a căderii, adică dependenţa omului de
cele dinafară): “Că nimic nu este în intelect dacă n-a fost mai întâi
în simţuri”. Păi cum să nu se deschidă în tine simţurile duhovniceşti.
Dar ce vrea să ne spună aceasta? Virtuţile, fraţilor - mare taină şi
aici - virtuţile noastre sunt create; virtuţile au viaţă numai când sunt
în legătură cu atributele dumnezeieşti, cu dumnezeirea.

Sfântul Maxim în întrebarea a 2–a şi răspunsul 22 către
Talasie, tâlcuit de Păr. Stăniloae în introducerea la Ambigua, zice
că virtuţile noastre sunt formele umane ale însuşirilor
dumnezeieşti, ale Logosului. Virtuţile toate, şi cele teologice:
credinţa, nădejdea dragostea, bunătatea, pacea, îndelungă răbdarea,
şi cele morale: înţelepciunea, dreptatea, bărbăţia sau curajul,
înfrânarea şi celelalte. Acest dar dumnezeiesc al virtuţilor îşi are
rădăcina în Dumnezeu, numai aşa ele devin vii. Cum devin ele
vii? Când sunt în legătură mereu, când în iubirea mea e Iubirea
divină, când în cuvântul meu (cum spunea Sfântul Petru) e cuvântul
lui Dumnezeu. Când eu citez numai, mă cutremur în faţa Lui, a
cuvântului dumnezeiesc.

Dumnezeu este credincios
Virtuţile sunt darurile lui Dumnezeu zidite în noi, dar nu

uitaţi, ele devin vii atunci când ele îşi recunosc şi-şi simt rădăcina
în atributele dumnezeieşti, când credinţa mea e credinţa Lui. O,
parcă fac o chemare! Păi ce, vorbim de credinţa lui Dumnezeu
când credinţa-i a noastră, nu a lui Dumnezeu? Doamne păzeşte!
Este omisiune gravă atunci când în vreo Dogmatică nu ne apare
între atributele divine şi Credinţa. E foarte gravă lipsa! Credinţa
întâi e fidelitatea Lui. Un singur lucru să vă spun. Priviţi-l pe Toma
la Cincizecime sau când Sfântul Apostol Petru a spus: “Pe Acest
Iisus pe care voi L-aţi răstignit, Dumnezeu L-a făcut Om şi
Hristos”. Păi aici nu se vede fidelitatea lui Dumnezeu faţă de taina
creaţiei şi a mântuirii? Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său, noi L-am
răstignit şi atunci noi am zis gata, am încheiat cu El. A
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rămas atunci Dumnezeu credincios planului Lui? A rămas sau nu?
Păi pe acest Hristos istoria L-a răstignit, a vrut să oprească planul
lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ce-a făcut? L-a înviat! Adică
Dumnezeu care e Dumnezeul vieţii şi al nemuririi – observaţi - e
credincios faţă de planul hotărât Lui, chiar faţă de necredinţa
oamenilor? Ia gândiţi-vă! Răspundeţi! Simţiţi Adevărul? Atunci
Credinţa noastră e întâi un act divin, cum vi se pare? Avem temelia
Scripturii? Avem, fraţilor, avem!

Gândiţi-vă numai că m-aţi provocat cu cuvânt din Scriptură.
Citiţi când veţi ajunge acasă Evanghelia după Marcu la cap. 11
vers. 22 şi veţi găsi acolo că în momentul în care, în săptămâna
aceea care s-a încheiat cu Paştele, cu Învierea, Mântuitorul a
petrecut ziua în Ierusalim, iar seara se retrăgea fie în Betania, fie
la Muntele Măslinilor, şi să observaţi: luni seara Mântuitorul
mergând spre Betania a întâlnit un smochin care n-avea roade, a
căutat şi n-a găsit decât frunze. Ştiţi ce-a zis Mântuitorul: “în veac
să nu mai fie rod întru tine”. Şi a 2- a zi când s-a întors înapoi în
Ierusalim ce observă apostolii? Că smochinul s-a uscat şi unul din
apostoli ia cuvântul: “Învăţătorule, iată smochinul pe care l-ai
condamnat, la-i osândit, l-ai blestemat, s-a uscat”. Cine dintre
apostoli a spus? Petru, nu uitaţi! Reţineţi! Cuvântul e de mare
însemnătate: “s-a uscat” şi ce spune Mântuitorul - citiţi cuvântul
cum este în original - “aveţi credinţa lui Dumnezeu”. Noi am
tradus, ne-am luat după apuseni şi zicem: “aveţi credinţa în
Dumnezeu”, ca şi cum credinţa pleacă de la noi spre Dumnezeu.
Nu-i totuna! Când zic credinţa lui Dumnezeu eu o centrez în
Dumnezeu, de la Dumnezeu vine la mine şi aşa-i în original.

Nu te mai poate zdruncina orice ţi s-ar întâmpla; e atâta
putere în cuvântul acesta negrăit, căci Dumnezeu este credincios.
Îmi aduc aminte de un evreu, Victor Frankle care a trăit între 1905
– 1997. Omul acesta, care a fost la Auschvitz, crede că nimic din
lume nu te poate zdruncina dacă-l ai pe Dumnezeu şi credinţa în
El. El spune aşa: “La Auschvitz nu se putea intra decât cu
rugăciunea domnească ” (“Tatăl Nostru”) şi în orice
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împrejurare a vieţii cu nimic nu poţi reuşi decât cu “Tatăl Nostru”,
cu credinţa în Dumnezeu, care e fundamentală iubiţilor şi creează
un echilibru deosebit în om. El răspunde altor psihoanalişti cu
această teorie. Aşa s-a zis în psihologie: echilibrul sau homeostazia
- aşa se numeşte în termeni specifici – homeostazia, adică un fel
de aşezare, de echilibru. Păi ce echilibru când te afli în faţa camerei
de gazare sau a gulagului, cum să-ţi mai păstrezi echilibrul? Sau
când dă năpasta pe capul tău? De ce credinţa în Dumnezeu? Pentru
că numai ea este neclintită şi se bazează pe fidelitatea Lui. Sfântul
Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, cap. 2, vers. 20, spune
“Credinţa aceea care este a Fiului lui Dumnezeu”. Deci
Mântuitorul e credincios! Asta-i capital pentru noi!  (29 martie
2001 - Sibiu)
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Rãzboiul nevãzut.
Isihasmul

Ascetismul, o cale şi model
spre sacru

Teolog Spiridon Constantin

În zilele noastre psihiatria recunoaşte originea multor boli
organice în dezordinea psihică, în ignoranţa principiilor elementare
care regizează economia sufletului. Jung merge până la a socoti
că problema fundamentală la toţi bolnavii lui îşi are originea în
ambiguitatea atitudinii lor religioase.

Analiza nu se opreşte la nivelul psihicului. Mai adânc,
psihiatrii credincioşi descoperă dezordinea spirituală. Pentru Jung
- în afara cazurilor clinice - oamenii suferă de faptul că viaţa lor
este lipsită de sens şi conţinut pozitiv şi creator.(l) Omul religios,
în schimb, caută să dea un sens vieţii sale ca individ, universului
ca tot şi ultimă valoare, care explică că totul este Dumnezeu,
valoare transcendentă.(2) E adevărat că în căutarea acestui sens al
vieţii şi al lumii, omul este călăuzit mai mult de sentiment decât
de raţiune, iar această dialectică a transcendenţei presupune o
activitate devotată, neobosită, în veşnica oscilare între menţinere
şi cădere; făptuire a lui Dumnezeu în sine, în lume, în noi; şi făptuire
a noastră către el sau îndepărtându-se de el când se numeşte
transgresare, păcat, cădere şi se prăvăleşte în neant. (3)

Drumul către maturitatea spirituală este un drum către
esenţial. Treptat, amănuntele, detaliile îşi pierd fascinaţia, dispare
atracţia lor. Odată au fost importante. În anumite etape ale vieţii
spirituale erau, poate inevitabile, dar treptat
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privirea omului spiritual se îndreaptă spre lucrurile care rămân.
Acestea sunt realităţi care dăinuie în inima omului din orice timp
şi faptul că rămân este o taină, faptul că fiecare epocă, fiecare om
le simte ale “sale” şi atât de familiare. Aceasta este cuminţenia
spirituală, înţelepciunea.(4) Totul apare acum ca o chestiune de
voinţă faţă de care sfântul Maxim Mărturisitorul face o radicală
distincţie: este o “voinţă naturală” care este dorinţa dobândirii
binelui prin natura raţională şi “voinţa care alege” şi aparţine
persoanei; natura voieşte şi acţionează, însă voinţa alege - ea
acceptă sau respinge ceea ce natura voieşte. (5)

Omul poate alege în a transcende prin sfinţenie condiţia sa
umană sau a rămâne împotmolit în ea. Însă, se constată surprinzător
că atunci când vine vorba despre sfinţenie se produce un blocaj
psihologic. Gândul se îndreaptă spre uriaşii de odinioară, eremiţii
şi stâlpnici, unii ascunşi în peşteri, ceilalţi agăţaţi pe stâlpi, până
la nivelul la care aceşti “iluminaţi”, “egali cu îngerii “ să pară că
nu mai aparţin acestei lumi. Sfinţenia pare oprimantă - aparţine
unui trecut devenit deja străin, inadaptabil formelor discontinui,
ritmului sincopat al vieţii moderne! Un stâlpnic azi nici nu mai
trezeşte măcar curiozitate, ci doar provoacă întrebarea, la ce
foloseşte? Un sfânt nu mai este astăzi decât un fel de yogi sau, şi
mai rău, un bolnav, un neadaptat, în tot cazul o fiinţă inutilă.(6)

Lumea se desacralizează în ochii noştri fără ca măcar să
întâlnească vreo rezistenţă. Sacrul era odinioară un semn format
din materia acestei lumi cu referire la “cealaltă lume”, judecând
această lume, mărturisind-o, iar sfinţii, asceţii, misticii erau
persoane venerate şi adevărate, în continuă legătură cu societatea.

Grăitoare este existenţa, în acest sens, în societatea tracă a
asceţilor solitari de o parte şi de alta a Dunării, într-un număr foarte
mare şi influenţa pe care ei o exercitau asupra semenilor lor căci
aceşti asceţi şi contemplativi erau vegetarieni (la fel ca şi
pitagoricii) şi se hrăneau cu miere, lapte şi brânză, iar Strabon
spune despre ei că trăiau departe de femei în solitudine şi erau
onoraţi pentru că “se consacră zeilor şi trăiesc liberi
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de orice teama”.(7)
Atunci ne putem pune întrebarea: oare cealaltă lume mai

vorbeşte astăzi omului? Observăm că transcendenţa pentru el nu
mai transcende nimic, a pierdut orice corespondenţă cu realul. Cât
de simptomatică este în raport cu această constatare brutală, apariţia
recentă a unei forme de ateism organic şi normal! Departe de a
apărea ca o nevroză a civilizaţiei, el pare mai degrabă să traducă o
oarecare sfinţenie, o stare psihică, lipsită de orice nelinişte
metafizică, preocupat doar de viaţa acestei lumi, insensibilă pentru
religiozitate.(8) O asemenea desacralizare, un astfel de scepticism
surâzător şi dezabuzat nu combate nimic, dar nici nu pune vreo
întrebare asupra lui Dumnezeu. A fi azi inteligent înseamnă să
înţelegi orice şi să nu crezi nimic.

Ascetul propune - fiindcă el tinde să presupună o bază
adevărată a lucrurilor - existenţa unei relaţie, o analogie între acest
microcosmos al sinelui omului şi macrocosmosul sinelui lumii. De
aceea, experienţa sa, geografia căutării sale individuale îi apare ca o
bună dovadă a geografiei indivizibilului. De vreme ce el trebuie să-
şi transceadă viaţa naturală pentru a dobândii conştiinţa unirii cu
divinul, îl concepe pe Dumnezeu ca fiind un mod esenţial transcen-
dent lumii naturale.(9) Descrierea pe care el o face acelei geografii
- a cărării urmate de el într-un teritoriu unde nu există timp şi spaţiu,
interior sau exterior, sus şi jos - va fi, în orice caz, condiţionată de
transcendental sau de puterile sale de observaţie, de metafora care îi
este mai la îndemână şi, mai presus de orice, de educaţia lui teologică.
Aşa-zisa călătorie este ea însăşi o experienţă psihologică şi spirituală:
purificarea şi pregătirea sinelui, deplasarea lui înspre nivele
superioare ale conştiinţei, unificarea lui cu acel sine spiritual în
legătură cu ordinea transcendentă, şi intrarea lui treptată sau abruptă
în procesul de unire cu realul spre şi în sfinţenie.(10)

Înţelegem că, condiţia omenească a sfinţeniei este asceza
ca încercare voită de transcendere. Dar asceza nu înseamnă numai
lepădarea de lume ci, în plus, lepădarea de sine însuşi, care e lucrul
cel mai greu şi cel mai eroic când izbuteşte să fie realizat.
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Sfântul nu cunoaşte nici o satisfacţie de sine. Voinţa lui, care nu e
un act spontan ca genialitatea creatoare, se exercită împotriva ei
însăşi fără îndurare şi fără milă. Lepădarea de lume în asceză nu
are atât un sens exterior, cât unul lăuntric: lepădarea de lumea
care exista în tine, de păcatul care te desfigurează.(11) Pentru omul
înduhovnicit această stare presupune transfigurarea; “nu că se
schimbă fiinţa ta, ci pentru că trăsăturile ei caracteristice sunt
schimbate de tot prin energiile cele dumnezeieşti” (12), ne spune
părintele Gheron Iosif.

Acolo unde misticii necreştini au făcut o alegere forţată între
cele două mari expresii dogmatice ale experienţei lor: a. lungul
pelerinaj înspre un absolut transcendent şi necondiţionat; b.
descoperirea acelui absolut în “temelia” sau principiul spiritual al
sinelui - a fost posibil ca, prin intermediul doctrinei centrale a trinităţii,
creştinismul să găsească loc pentru amândouă şi să le prezinte drept
ceea ce sunt de fapt, părţile complementare ale unui întreg. (13)

Atmosfera creştină este, apoi, cea în care misterul individual
a fost mai capabil să-şi dezvolte geniul într-un mod sănătos şi rodnic,
iar majoritatea covârşitoare a marilor contemplativi europeni au fost
creştini de tip puternic, pătimaş şi cu o notă personală.(14)

Abstinenţele şi privaţiunile nu sunt însă lipsite de suferinţe.
Desprinderea prin toate fibrele de lumea profană este dificilă căci
sensibilitatea noastră ne leagă de ea, viaţa noastră depinde de ea.
Ea nu reprezintă doar teatrul natural al activităţii noastre ci ne
pătrunde din toate direcţiile, face parte din noi. Nu putem prin
urmare să ne desprindem de ea fără a ne violenta propria natură,
fără a ne încăleca instinctele în mod dureros. Cu alte cuvinte, cultul
ascetic, indiferent de natura lui, nu se poate dezvolta fără a trage
după sine suferinţa.(15) Dar nu orice suferinţă este valabilă.
Tâlharul cel rău nu a suferit mai puţin decât celălalt, dar nu i-a
fost de folos. Virtutea şi suferinţa, aşadar, sunt şi ele supuse
relativităţii celor lumeşti, sunt valabile numai prin sensul lor. (16)

Suferinţa este prin urmare cale pentru creştinism şi
creştinismul este singura doctrină care valorifică
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realmente durerea (17); celelalte religii nu o valorifică ci caută să
o nege şi aceasta este absurd, pentru că realitatea nu se neagă. Aici
este, după Nae Ionescu, superioritatea creştinismului, că admite
realitatea, dar o valorifică într-un anumit fel, şi de aici - lucru care
pare contradictoriu în aparenţă, dar fondat în realitate - aspectul
acesta de voluptate al durerii ce se găseşte în toată mistica creştină
şi care este caracterul misticii creştine. (18)

Suferinţa apare ca generatoare de cunoaştere - în termeni
mistici de vedere - dar a nu se face confuzie între două fapte
experimentale certe dar diferite. Chiar dacă în contemplaţia mistică
avem de-a face cu un fapt experimental ca şi cel estetic obişnuit,
între aceste două experienţe este o mare deosebire. Experienţa
estetică e o vedere directă ce se produce prin simţuri, experienţa
mistică este tot o vedere directă ce se produce însă fără mijlocirea
simţurilor şi e, prin aceasta, infinit mai pură decât cea estetică.
(19) Sfântul Evagrie Ponticul zice că, în contemplaţia mistică
Hristos este cel ce ridică firea cugetătoare omorâtă şi această
ridicare se produce prin cunoaşterea de sine, când mintea s-a
dezbrăcat de omul cel vechi în stare de har. Atunci şi propria-i
stare şi-o va vedea în vremea rugăciunii, semănând cu safirul sau
cu faţa cerului, iar pe această stare, Scriptura o numeşte şi “loc al
lui Dumnezeu”.(20)

Aşadar, durerile impuse nu sunt nişte cruzimi arbitrare şi
sterile, ci fac parte dintr-o şcoală necesară la care omul se formează,
unde dobândeşte calităţile de dezinteresare şi de putere de îndurare,
fără de care religia nu există. Mai mult, pentru ca acest rezultat să
fie obţinut, este bine ca idealul ascetic să se încarneze cu precădere
în personaje particulare a căror menire este constituirea
respectivului aspect al vieţii rituale în vederea constituirii de
modele vii care să invite la efort.(21)
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Scrisori ale Sfântului
Ignatie Briancianinov

1.Darul Cuvintelor (O scrisoare către
părintele stareţ Antonie (Bracikov) al
mănăstirii Ceremenţ)

Cuvioşia voastră, Preacuvioase Părinte Antonie,
Vă mulţumesc din inimă pentru vizita pe care mi-aţi făcut-

o mie, un [biet] păcătos; mi-a adus o adevărată mângâiere. Vă sunt
deosebit de recunoscător pentru dorinţa de a-mi aduce la cunoştinţă
poeziile dumneavoastră de a mă familiariza cu minunatul dumneavoastră
talent, pe care îl preţuiesc aşa cum se cuvinte înaltei sale valori. După
plecarea dumneavoastră, Maica Maria mi-a citit mai multe din
compoziţiile dumneavoastră. Toate darurile făcute omului de Dumnezeu
sunt vrednice de respect. Dar fără îndoială că darul elocinţei, darul
cuvintelor, fac parte din cele mai mari daruri. Prin aceasta omul este
făcut întru asemănare cu Dumnezeu Care are Cuvântul Său. Asemeni
Cuvântului lui Dumnezeu şi cuvântul omului sălăşluieşte
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mereu cu tatăl lui şi în tatăl lui, mintea fiind una cu el, dar totodată fiind
şi inseparabil separat de el. Cuvântul omului este dependent numai şi
numai de minte, care îi dă necontenit naştere şi prin care ea îşi exprimă
existenţa. Nu ne putem închipui existenţa minţii fără cuvânt, sau cuvântul
fără minte. Când mintea vrea să comunice cu mintea semenului, ea se
foloseşte în acest scop de cuvintele ei. Cuvântul, pentru a dobândi
mijloace de comunicare, se îmbracă în sunete sau litere. Cuvântul
imaterial se face, astfel, material, rămânând însă de neschimbat în esenţa
lui. Şi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a intra în legătură cu oamenii şi a-
i mântui, s-a făcut om.

O chibzuită cugetare asupra cuvântului omului ne face să
înţelegem pricina hotărârii atât de aspre a Domnului prin care se
orânduieşte şi ni se aduce la cunoştinţă că oamenii vor da seama de
fiecare cuvânt rău. Scopul Dumnezeiesc al cuvântului pentru scriitori,
pentru toţi învăţătorii şi mai ales pentru păstorii sufleteşti este instruirea
şi mântuirea oamenilor. Ce răspuns înspăimântător va fi dat de cei ce
răstoarnă mijloacele de zidire şi mântuire în mijloace de destrăbălare şi
distrugere! Sfântul Grigore Teologul a scris versuri având o ţintă nobilă,
de profundă pioşenie: să ofere tineretului creştin scrieri şi imagini poetice
şi astfel să nu mai fie nevoie să studieze poeţii păgâni, care dau frâu
liber senzualităţii şi altor patimi, care împroaşcă pângăririle.

Cu sinceritate vă doresc ţinta Teologului, întrucât vă con-
sider ca fiind într-un anumit grad la măsura unui asemenea ţel şi mare
va fi răsplata noastră pe pământ şi în cer. Luaţi asupra voastră jugul
acestui ţel, ca unul ce trebuie să dea răspuns Dăruitorului pentru talentul
ce vi l-a dăruit. Luaţi asupra voastră munca necesară pentru a atinge
acest ţel. Alungând orice nelinişte, lucraţi cu silinţă, neîncetat şi smerit,
rugăciunea de căinţă pe care o faceţi în prezent, luând inspiraţie din ea
pentru scrisul vostru. Apoi supuneţi scrierile voastre celei mai aspre
critici chiar din partea voastră şi, în lumina conştiinţei voastre, curăţită
prin rugăciunea de pocăinţă, scoateţi afară şi îndepărtaţi din operele
voastre fără milă tot ceea ce aparţine duhului lumii, care este străin de
duhul lui Hristos.

Voi celor ce râd acum! Acestea sunt cuvintele lui Hristos!
Aceasta este hotărârea de la Dumnezeu! Este peste putinţă să o dăm de
o parte orice pretext am închipui. Singur judecându-vă şi cercetându-
vă, veţi vedea că fiecare cuvânt rostit sau scris în duhul lumii
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acesteia îşi pune un semn al său pe sufletul vostru, semn prin care sunt
pecetluite sufletele pentru prinţul lumii de aici. Este lucru de temelie să
ne căim de astfel de vorbe pe care le-am slobozit din aprindere şi
neştiinţă. Este lucru de temelie să ne întemeiem în inimă un plin de credinţă
bine întărită în Hristos şi să tămăduim de îndată orice risipire şi cădere a
inimii din acest plin al credinţei din pricina slăbiciunii noastre – să facem
aceasta prin căinţă şi izgonind de la noi ori fapte sau îndeletniciri strecurate
de nedeplinătatea credinţei şi săvârşite sub inspiraţia duhurilor care ne
linguşesc în timp ce ard de dorinţa de a ne nimici.

Cu ochii închipuirii eu văd deja o carte de versuri a voastră,
o carte cu poeme vrednice de a fi numite şi sfinte şi de aleasă gingăşie.
O, de mi-aş vedea aşteptările împlinite, cât m-aş bucura de aceasta cu o
duhovnicească bucurie! Despre mine însumi nu pot spune nimic: aţi
văzut mai mult decât pot eu spune. Vă mulţumesc din nou pentru truda
la care v-aţi supus vizitându-mă şi rog pe Dumnezeu să trimeată asupra
voastră binecuvântarea Sa.

Nădăjduind să nu mă uitaţi în Sfintele voastre rugăciuni şi cu
simţămintele celui mai sincer ataşament şi respect, am cinstea de a fi,

Al Cuvioşiei Voastre preasmerit slujitor, Episcop Ignatie

2. Despre ispite şi purtarea de grijă a lui
Dumnezeu  [Dintr-o scrisoare către
arhimandritul Ignatie (Vasiliev)]

Notă din „The Orthodox Word”: scrisă în perioada unei călătorii către
arhimandritul care îl înlocuia pe Superiorul său ierarhic în cursul absenţei
acestuia.

Când vă rechem în minte, pe cuvioşia ta şi mănăstirea
noastră, un gând mă mângâie: fără voia lui Dumnezeu nu se poate petrece
nimic. Astfel este şi cu voi şi cu mănăstirea – nu se poate întâmpla
nimic ce nu ar fi îngăduit de Dumnezeu. Iar asupra celor pe care-i iubeşte
El îngăduie ispite şi după ispite le dăruieşte slobozire din ele. Mângâiaţi
şi întăriţi de salvarea noastră, ne grăbim la rugăciune către Dumnezeu;
astfel, primind eliberare de sub ispite, dobândim spor în credinţa în
Dumnezeu – o credinţă care nu e moartă şi teoretică, ci vie şi lucrătoare.
Situaţia de acum a cuvioşiei tale atrage după sine greutăţi, dar ele sunt
deosebit de folositoare ţie – sunt chiar întru totul necesare; ele vă
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vor zidi. „Omul necercat este fără îndemânare” spun Scripturile. Cel
supus cercărilor va primi cununa vieţii şi va dobândi darul de a-i ajuta
pe cei ce sunt la rândul lor supuşi ispitelor. Crede că până şi perii capului
sunt număraţi de Dumnezeu – cu cât mai mult sunt astfel în faţa ochilor
Lui toate câte ni se întâmplă. Stai la cârma mănăstirii şi condu plin de
credinţă în Dumnezeu, cu răbdare şi cu frică de Dumnezeu. Când se
află cineva în loc înalt trebuie să privească în sus, nu în jos – dacă se
uită în jos cu uşurinţă îl va cuprinde ameţeala şi se va prăbuşi.

Aşadar, caută cu credinţă în sus spre cer, spre Purtarea de
grijă a lui Dumnezeu şi capul nu-ţi va fi cuprins de ameţeală şi nu vei
cădea în tulburare sau deznădejde, care vin când priveşti în jos – adică
atunci când în loc de rugăciune şi rugăciune te încrezi şi te bizui pe
cugetul şi socotinţele gândirii noastre [omeneşti] şi vei să dai răspuns
celor câte se ivesc doar prin propria noastră raţiune şi putere de
înţelegere. Hristos să fie cu tine! Nădăjduiesc la rugăciunile preacuvioşiei
tale şi ale întregii frăţietăţi.

Nevrednicul arhimandrit Ignatie  12 iulie 1847

3.Despre moarte [Dintr-o scrisoare către o
monahie care pierduse o rudă apropiată
(Scrisoare nedată)].
Noi cei ce am plecat din mijlocul lumii mergând la sânul

sfintelor mănăstiri, prin chiar această faptă am pus început morţii noastre
cea după trup şi vieţii noastre în Hristos. Sunt morţi năpraznice şi morţi
care vin abia după o boală îndelungată. Din vremea în care părăsim
lumea, murim în fiecare zi – mărturia Sfântului Apostol Pavel. În această
moarte vedem condiţia absolut necesară pentru adevărata viaţă.
Momentul trecerii noastre de pe  pământ, naşterea noastră întru eternitate,
nu este pentru vcredincioşi atât de ciudată, necunoscută şi străină ca
pentru cei ce trăiesc în mijlocul lumii, asurziţi de zarva ei, alipiţi de ea
în minte şi inimă, cei ce uită că există moarte si nu se mai gândesc la
veşnicie, care va fi fără greş şi soarta lor.

Aflând de moartea rudei voastre, să nu vă lăsaţi pradă
plânsului de nemângâiat, în care se prăbuşeşte îndeobşte lumea – aţi
arăta astfel că nădejdea vă este doar trupul. Nădejdea voastră este însă
în Hristos!  Vărsaţi lacrimi pline de rugăciune pentru cel ce a
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adormit, întoarceţi-vă inima şi gândurile către singurul Care vă poate
mângâia şi în faţa Căruia va trebui să staţi la vremea hotărâtă de El. Nu
vă lăsaţi ademenită şi răpită de nimic pământesc; roada unor asemenea
împătimiri – închipuiri ispititoare şi înşelătoare – este stricăciunea,
decăderea. Să aveţi pace în Dumnezeu şi lăsaţi-vă cu totul supusă sfintei
Lui voinţe. În aceasta se află deplinătatea cucerniciei şi înţelepciunii;
să ne plecăm adânc voii Lui şi să cădem la picioarele Lui, încedinţându-
ne sufletele şi trupurile Domnului. Amin.

             4. Despre căinţă, rugăciune şi cum trebuie să
fim gata de a primi ispite grele şi suferinţe (Dintr-o
scrisoare către o monahie, fiică duhovnicească a sa)

Dacă învinovăţiţi inima mea atât de plină de păcate că
singura ei bucurie este să aud că toţi copii mei duhovniceşti merg pe
calea adevărului (3. Ioan V,4), atunci de ce mă întristaţi cu tăcerea
voastră? – pentru că nu am auzit de la voi acele cuvinte de recunoştinţa
care se cuvin numai lui Dumnezeu.

Lăsaţi-le aşadar să zboare spre El pe aripile rugăciunii, pe
aripile suspinelor din adâncul inimii. Domnul nostru Iisus Hristos (Cel
ce stă sub o înfăţişare umilă înaintea lui Pilat care-L întreba despre
adevăr, privea la El şi nu-L recunoştea aşa cum până în zilele noastre
robii lumii acesteia văzându-L nu văd, auzindu-L nu aud), El este
Adevărul ceresc, Cel ce coboară pe pământ la omenirea căzută şi
slăbănoagă, „pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din
tinereţile lui” (Facere 8, 21). El şi-a început propovăduirea prin cuvintele
„Pocăiţi-vă!”. Dar cât timp trebuie să se pocăiască un slăbănog care
cade mereu - dacă nu trupeşte totuşi în gând şi în inimă? Atât timp cât
este supus schimbării, nestatorniciei care este urmare a căderii în păcat
a protopărinţilor, deci chiar până la cea din urmă suflare! Fiindcă este
limpede: Adevărul Care a poruncit pocăinţă nu i-a orânduit acestuia
nici un hotar sau capăt aici pe pământ altul decât cel firesc, odată cu
sfârşitul vieţii pământeşti a omului. Aşadar, să nu vă mire când vedeţi
neîncetată schimbare în sine înşivă. Să nu nădăjduiţi că veţi scăpa de ea
înainte de moarte; sau, mai bine zis, să nu fiţi amăgită de o astfel de
nădejde; altfel vă va cuprinde totdeauna mare tulburare pe neştiute şi
pe neaşteptate şi de aceea va lucra asupra voastră cu
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neasemănat mai multă tărie şi chiar vă va birui. Minunaţi-vă şi daţi
slavă Adevărului, Care vindea neîncetata schimbare a omului cu porunca
Sa de neîncetată pocăire. Stând întinsă pe patul vostru – căiţi-vă; şi
sculându-vă – căiţi-vă; aşa cum într-un lanţ fiecare verigă ţine de alta,
astfel în viaţa voastră faceţi ca suspin să urmeze după suspin! În acest
chip să vă treceţi zilele, lunile şi anii. Să vă cercetaţi cu asprime
slăbiciunile şi neputinţele. În simţămintele inimii voastre să fiţi asemeni
unuia care se află zvârlit pe viaţă într-o temniţă; asemeni unui lepros
alungat în afara cetăţii.

Prin urmare, vi se vor sfârşi suferinţele atunci când vi se va
sfârşi viaţa! Ultimul suspin va fi scos de ultima voastră respiraţie. Pentru
un monah, mângâierea lui pe pământ este plâns şi căinţă. Ce este aceasta
– plâns? Este lucrarea a harului, dată la Botez; este mijlocirea pentru
păcătos din partea Duhului care îşi face sălaş în voi la Sfântul Botez.
Tocmai de aceea plânsul sfânt este ceva necunoscut celor ce nu-L cunosc
pe Hristos şi pentru eretici.

Doriţi să simţiţi uşurare de patimile ce vă războiesc? Vreţi
să găsiţi căinţa în chilia voastră, căinţa fără de care mintea voastră, ca o
corabie fără ancoră, va fi luată şi purtată de vânturi sălbatice pe valurile
visărilor şi închipuirilor şi zvârlită în prăpăstiile deznădejdii? Doriţi să
vedeţi lumina din Lumină? Doriţi să gustaţi iubirea ce purcede din Iubire
şi conduce spre Iubire? Luaţi-vă mintea şi smeriţi-o la picioarele fraţilor
şi surorilor voastre, fără a face deosebire între cei răi şi cei buni. Spuneţi
aceasta minţii voastre şi repetaţi-o cât mai adeseori cu putinţă, astfel
încât din cuget să se nască şi simţământul: <<Aceştia sunt îngerii lui
Dumnezeu şi numai eu, numai eu, prin păcatul meu, prin întunericul
meu sunt ca un diavol>>.

Aşa vă este aşezarea – să găsiţi alinarea sufletului la
picioarele frăţietăţii, ale semenilor; rugăciunea Vameşului vi se potriveşti
cu Rugăciunea lui Iisus. Pentru voi Împărăţia Cerurilor vi se va deschide
prin mărturisirea Tâlharului, nu prin sfinţenia lui Ioan. Să spunem din
străfundul inimii: „Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta” (Ps. 44,
12), iar când veţi fi împodobită cu pocăinţa, Împăratul împăraţilor şi
Domnul Domnilor „va pofti frumuseţea ta” (Ps. 44, 13) care vine din
pocăinţă.

Scrieţi despre gânduri şi dorinţe pentru a afla cum se înşiruie
ele şi ce vrea să ne spună Apostolul prin cuvintele: „...
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lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui” (EF. 6, 12),
precum şi celelalte. Nu vă este nici de folos că în orice clipă se poate
ridica împotriva voastră fie propriile voastre patimi, fie duhurile
înşelăciunii care însetează după nimicirea tuturor şi că voi, fiind cea
mai neputincioasă persoană, trebuia să strigaţi neîncetat şi cu tărie către
Domnul „miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt” (Ps. 6, 2)!

Dacă, aşa cum aveţi nădejdea, Domnul este tăria voastră şi,
după cum aveţi ascultarea primită, El este cântul vostru, atunci Domnul
va fi şi mântuirea voastră: „Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-
a fost mie spre izbăvire” (Ps. 117, 14). Atunci nu veţi muri ci veţi trăi în
pocăinţă şi veţi povesti lucrările Domnului – cum slobozeşte El suflete
din iad şi le conduce în Rai. O, când va binevoi Domnul şi nouă întru
acestea! Pregătiţi-vă pentru ispite şi suferinţe şi ele vi se vor face mai
uşoare; ocoliţi orice mângâiere şi ele vor veni la cel ce se socoteşte
nevrednic de ele. Vă cer sfintele voastre rugăciuni pentru mine, care
spun dar nu fac.    (9 Oct. 1842)

5. Despre întristări, ca parte a fiecărui din
cei care-L urmează pe Hristos
(o scrisoare către aceeaşi monahie)
Am primit scrisoarea cuvioşiei tale şi am văzut din ea că

drumul vieţii voastre trece prin strâmtorări şi necazuri, aşa cum s-a
provocat tuturor celor ce doresc să-L urmeze pe Hristos. Cel care-L
urmează pe Hristos, ca odinioară Apostolii Petru şi Andrei, întâiul
chemat, este sortit crucii. Partea, soarta celui ce se întoarce spre Hristos,
ca tâlharul, este tot crucea. Pentru cei dintâi, crucea devine o cunună,
pentru cel de-al doilea este ca o scară. Dar oricare ar fi împrejurările
vieţii noastre şi oricare ar fi timpul cu care ne asemănăm -după cele
două pilde dinainte-, este cu neputinţă să fim ai lui Hristos fără cruce.
Aşa cum se spune la tunderea întru monahism: „că pururi trebuie să
fim pregătiţi pentru toată ispita şi întristarea care ar putea cădea asupra
noastră din îngăduinţa purtării de grijă a lui Dumnezeu”.

Domnul să vă întărească!                              20 mai 1846
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6.Despre Distracţii (dintr-o scrisoare către
aceeaşi monahie)
Marea răscolită de vânturi rămâne învolburată mult timp

după ce vântul s-a potolit. Tot astfel mintea, dacă a fost supusă influenţei
distracţiilor, continuă să resimtă acea influenţă chiar şi după ce s-a smuls
din distracţii şi chiar multă vreme. Se poate suporta o astfel de stare
prin calm, echilibru şi silinţa de a abate mintea de la distracţii prin
aducerea aminte de moarte şi judecata lui Dumnezeu.

Fie ca milostivul Dumnezeu să adumbrească nevoinţa
voastră cu îndurarea Sa.      ( 29 Aprilie 1863)

7. Este nevoie de ispite pentru mântuire
[Către cineva călugărit de curând şi care este
încercat de ispite (nedată)]
Drumul vieţii noastre este asemeni unei călătorii peste o

mare foarte întinsă. Uneori e linişte pe mare, alteori bat vânturi potrivite;
dar foarte adesea sunt furtuni. Dar de vedem apropiindu-se furtuna, de
vedem furtuna însăşi, nu trebuie să ne tulburăm, nici să ne pierdem cu
firea sau să cădem în deznădejde; trebuie să luptăm împotriva valurilor
şi vânturilor potrivnice. Altfel, corabia sufletului nostru poate naufragia
sau se poate chiar scufunda. Iar dacă în timpul unei furtuni se sparge
sau se strică ceva în corabia sufletului nostru – iarăşi, nu trebuie să ne
descurajăm, nu trebuie să ne tulburăm. Trebuie să căutăm în taină un
port sigur, să reparăm ce s-a stricat şi să ne reluăm călătoria cu nădejde
în Atotputernicul Dumnezeu. Şi Atotputernicul Dumnezeu nu-l va părăsi
pe cel ce-şi pune nădejdea în El. Furtunile sunt spre folosul adevăratului
slujitor al lui Hristos – fac din el un marinar încercat, cu experienţă.
Portul în care se repară corabia sufletului este rugăciune în duh de
pocăinţă, citirea Sfintelor Scripturi şi din scrierile Sfinţilor Părinţi ai
Bisericii şi sfatul cuiva din apropiere, dacă acela este în măsura de a da
un sfat întru Domnul. Liniştiţi-vă: binecuvântat şi fericit omul, spun
Scripturile, care îndură ispite.

Pe de altă parte, cel ce nu a trecut prin încercări este
neiscusit. Fie ca furtuna ce tocmai a trecut să vă fie o pregătire timpurie
şi plină de învăţăminte pentru viitoare furtuni. Gândiţi-vă din
timp care se cuvine să vă fie purtarea în vremea lor, pregătiţi
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dinainte, cercetaţi şi studiaţi purtarea voastră. Fără nici o îndoială vor
urma şi alte furtuni. Atotînţeleptul, Domnul nostru, a orânduit că
străbătând prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăţia Cerurilor
pe care am pierdut-o şi pe care o pierdem căutând să ajungem la o stare
de mulţumire neîndeptăţită (neorânduită) şi înainte de vreme.

Noi toţi, fiecare din noi, la fel ca strămoşul nostru, avem
înclinaţia să întindem o mână îndrăzneaţă spre fructul oprit al cunoaşterii
binelui şi răului; suntem înclinaţi spre confort material şi suntem seduşi
cu uşurinţă de fantoma înşelătoare a unei aparente puteri de discernământ
spiritual şi virtuţi, sub aparenţa cărora se ascunde răul care ne ucide.

Ispitele şi necazurile lucrează împotriva stării de mulţumire
şi desfătare şi prin aceasta lucrează împotriva căderii noastre şi ne ajută
să ne ridicăm. Prin toate acestea, ispita şi întristarea ce stau la temelia
mântuirii noastre, sunt ceva esenţial. Iată de ce şi-a condus Mântuitorul
Sfânta Lui turmă spre locul fericirii veşnice pe cărarea ispitelor şi
suferinţelor. Celui care se fereşte de necazuri, El îi spune cu hotărâtă
limpezime: „Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic
de Mine” (Matei 10, 38).

Hristos să fie cu tine! Nădăjduiesc să vă văd şi să vă
împărtăşesc tot ce-mi va da Dumnezeu spre întărirea sufletului vostru
care a părăsit lumea în căutarea Domnului. Cred că vă voi întâlni în
cursul iernii la mănăstirea Babaev. Aş dori să ne vedem cel târziu în
primăvară. Dar, cum va orândui Dumnezeu! Rugaţi-vă pentru mine!

     8.Despre boală şi căderea în amărăciune
[Către un ieromonah, fiu duhovnicesc (nedată)]

Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră şi
felicitările pentru onomastica mea. Simt deja o mare mângâiere pentru
că am văzut scrisul dumneavoastră. Nu din iubire pentru dumneavoastră
– eu încă nu am ajuns la măsura iubirii [creştineşti] – ci din obişnuitele
simţăminte ce le am faţă de dumneavoastră spun că şi numai vederea
scrisului preacuvioşiei voastre m-a mângâiat foarte mult. Nu m-am
necăjit din cauza tăcerii dumneavoastră: am pus-o pe seama stării de
boală, pe seama muncii pe care o depuneţi la împovărătoarele
dumneavoastră îndatoriri şi pe seama gândurilor stârnite de boală care
zic: „Aşteaptă până la poşta următoare!”.
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Şi iată, poşta următoare a venit – am primit scrisoarea! Acum
iertaţi-mă la fel cum v-am iertat şi eu! În tot timpul acesta din urmă nu
am mai scris aproape la nimeni, sau chiar nu am scris deloc bine şi nici
atât de mult cât aş fi avut de scris. Dar credeţi-mă, am scris până la
punctul epuizării de oboseală, până în punctul de unde începea suferinţa.
Cineva care înţelege cum poate măsura boala pe om şi-l poate înlănţui
îmi va ierta tăcerea.

Şi sunteţi încă bolnav! Ce aţi putea face?! Un om bolnav
nu mai poate fi numărat în întregime printre cei vii, fiindcă el trăieşte o
semi-viaţă, un fel de umbră de viaţă. Facultăţile sufletului i-au amorţit
– ele nu mai funcţionează în modul în care ar trebui. În zilele noastre
creştinii nu mai suferă de lanţuri, cătuşe şi sabie, ei îndură chinurile
bolilor şi altor năpaste. Fiecărei perioade de timp îi sunt date propriile
ei forme de suferinţă; vremurilor noastre îi sunt orânduite necazuri de
rând şi neînsemnate. Să le îndurăm deci pe acestea. Treptele, măsurile
şi răsplata sunt de la Dumnezeu.

De unde v-aţi putea aduna amărăciune pentru acestea?
„Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au săturat”
(Ps. 84, 11), spune Sfânta Scriptură. Aceasta înseamnă: unde nu este
„milă”, unde este „amărăciune”, acolo nu este „adevăr”. Unde nu
este pace, acolo nu este „dreptate”. Şi o stare a sufletului înstrăinată de
Adevărul dumnezeiesc şi Dreptatea dumnezeiască nu se poate considera
„o stare trimisă de Dumnezeu”. Trebuie să vă eliberaţi sufletul de o
astfel de stare şi să-l îndreptaţi spre una dăruită de Adevărul şi Dreptatea
Dumnezeiască, o stare de „Pace şi Milă”. Veţi izbândi în aceasta dacă
vă veţi spune: „Nu sunt fără de purtarea de grijă a lui Dumnezeu cele
ce mi s-au întâmplat. Binecuvântat fie numele Lui acum şi pururea şi în
vecii vecilor!”. Nu cercetaţi şi iscodiţi peste măsură asupra împrejurărilor
vieţii – nu este de folos. Ele apar, se desfăşoară cu repeziciune, aleargă,
gonesc, şi se înlocuiesc una pe alta. Dar şi noi alergăm spre fruntăriile
veşniciei! Însă, pentru cel ce se adânceşte în cercetarea şi scormonirea
împrejurărilor şi amănuntelor vieţii, acestea par ca neclintite şi omul
acela va cădea cu uşurinţă în disperare. Iar cel care vede cum zboară
toate şi se duc, va zbura şi el însuşi, inima-i va fi uşoară şi fericită.

Hristos fie cu tine! Roagă-te pentru mine!
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9. Despre mândrie (o scrisoare adresată unui
ucenic al său, ieromonah la mănăstirea Sfântul Sergiu)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Încredinţându-mă întru totul ajutorului de la Dumnezeu şi

puterii Sale, care se face desăvârşită în slăbiciunile noastre, m-am gândit
să-ţi răspund la scrisoare în felul acesta, prin scris. Este mai bine aşa,
mintea nemaifiind în primejdie de risipire (distracţie) ca în timpul unei
convorbiri directe şi nici să obosească de zarva atâtor vorbe; dimpotrivă,
în linişte şi tăcere, retras în chilie, îmi pot păstra cugetul în pace, singura
stare în care se poate primi şi simţi Adevărul. Am stat în faţa Lui şi,
luminat de lumina Lui, mi-am cercetat sufletul şi l-am confruntat cu
cele ce am văzut în învinuirea de la tine. Şi ce am văzut? Răni am văzut,
în sufletul meu! Am văzut neputinţe şi infirmităţi, unele din fire, dar
altele urmări ale rănilor şi bolilor din trecut şi din prezent. Am privit în
trecuta mea viaţă şi am văzut că este un lanţ de greşeli, de căderi. Aproape
la fiecare pas am fost batjocorit şi înşelat de diavol din cauza lipsei
mele de înţelepciune duhovnicească, din cauza prea multei mele mândrii,
care nu este dispusă să ceară sfat aproapelui.

Într-o astfel de stare se află sufletul meu acum, când drumul
vieţii a ajuns deja la jumătatea zilelor mele. Între timp, trupul mi-a slăbit;
mă pătrund tot felul de boli şi mă scrijelesc încet-încet. Ele sunt vestitorii,
sunt crainicii care anunţă apropierea despărţirii sufletului de trup.
Curând, curând, voi sta întins, dar nu pentru a da umpic de odihnă trupului
obosit, ci culcat, alături, în coşciug, în sânul pământului din care am fost
luat – şi aceasta până la învierea de obşte. Pomeneşte-mă Doamne, în
Împărăţia Ta, îndură-Te că sufletul mi-e rănit şi trupul întinat de păcat.

Din pricina stării mele ar fi mai potrivit pentru mine să las
toate şi departe de toate şi de tot, să mă predau plânsului nemângâiat –
pentru că de ar fi totul pierdut, pocăinţa nu trebuie să o pierdem
nicidecum. Dar pentru a ajunge la această aşezare lăuntrică, despre care
ştiu că ar fi cea mai potrivită mie, nu mă folosesc de alte mijloace în
afară de slaba mea rugăciune prin care cer să se facă în mine voia lui
Dumnezeu, iar această rugăciune îmi este inspirată de teama de a nu
cere ceva peste puterile mele. Frica însăşi este insuflată de experienţa
vieţii: în toate împrejurările în care mi-a fost pusă la încercare tăria, s-a
dezvăluit slăbiciunea mea. Când diavolii zugrăveau (proiectau) în
faţa minţii mele tabloul unor succese strălucite, în cele din
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urmă ele se dovedeau a fi pierderi. Apăreau primejdii, iar prăpastia
ucigătoare era acoperită cu flori. Recunoşteam înşelăciunea după ce
cădeam în amăgire, îmi dădeam seama de şiretlic pe măsură ce eram
sedus şi rănit prin el.

Acum mă tem să mai pornenesc din propria mea voinţă
orice lucru, chiar dacă după părerea mea îl socotesc, din obişnuinţă, ca
ceva folositor sufletului. Ne învaţă Sfinţii Părinţi că este mai bine să ne
luptăm împotriva noroiului, adică împotriva patimilor şi a lăcomiei,
decât împotriva trufiei, părerii de sine, semeţiei, mândriei şi aroganţei
(purtarea dispreţuitoare). Pentru că patimile acestea din urmă sunt subtile,
viclene şi greu de sesizat. Ele pătrund în minte pe nesimţite ca având
înfăţişarea unor gânduri drepte şi sănătoase. Ele nu pot fi descoperite şi
văzute altfel decât prin lumina harului. Stau acum cu mintea în faţa
purtării de grijă providenţiale a lui Dumnezeu, punând de o parte în
clipa aceasta înţelepciunea lumească şi dreptatea ei. Dumnezeu m-a
creat fără ca eu să vreau sau să cer aceasta – într-adevăr, cum ar fi putut
„nimic” să fi vrut sau, încă şi mai şi, să fi cerut ceva?!

Dumnezeu m-a răscumpărat şi m-a mântuit pe mine, cel
căzut şi pierdut. El Însuşi a fost preţul răscumpărării, şi de vreme ce El
îmbrăcat fiind în smerenie, nu este recunoscut drept Mântuitor de minţile
trupeşti, carnale – minţi care au încetat să se minuneze de lucrurile cele
duhovniceşti (care sunt înrudite cu ele) şi aleargă după cele pieritoare
(care sunt străine lor), El s-a milostivit de mine şi mi-a dăruit mie, celui
ticăloşit, să ajung să mă cunosc pe mine însumi. Pe când îmi erau ochii
închişi, a frământat tină cu scuipat din sfânta Lui gură şi mi i-a vindecat.
Crucea lui Hristos a deschis ochii inimii mele. Crucea lui Hristos vindecă
bolile şi menţine sănătatea acestor ochi. Dreptatea întru Hristos nu există
în afara Crucii lui Hristos. Lumea şi dreptatea ei vor pieri pentru că ele
sunt de la diavol.

Am stat în faţa Domnului meu şi am văzut Sfânta Sa Purtare
de grijă m-am minunat de îndelunga Sa îndurare, de cât de milos este El
faţă de greşelile în care am căzut eu din cauza voinţei mele neascultătoare
şi amăgirii. Mi-am încredinţat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Ce îmi
va da El, aceea voi primi! El ştie silinţa şi strădania mea, fiindcă El mi le-
a dăruit! De îmi va dăruit El un talant, pe măsura silinţei mele, nu voi dori
cinci, ca să nu mă clatin şi să mă slăbănogesc căzând sub greutatea lor,
pentru că darul menit să ajute şi să slujească spre bine să nu-mi fie
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spre o mai mare osândă. Voi fugi de la atât de păcătoasele mele căderi,
dar nu în pustie, nu în sihăstrie sau zăvorâre, ci în învinuirea de sine, în
spovedirea şi mărturisirea păcatelor mele, în pocăinţă. Tulburătoarele mele
îndoieli, cugetele, judecăţile şi voia mea le voi scufunda în adâncul fără
de sfârşit al milostivirii şi purtării de grijă a lui Dumnezeu.

Astfel mi-a apărut sufletul meu când l-am privit şi cercetat
cu mintea la lumina învăţăturii Evangheliei.

Iar acum mă voi întoarce la cuvintele de învinuire din
scrisoarea ta. Este cât se poate de firesc faptul că, privind la purtarea
mea din afară, nu ai putut descoperi decât cu mult mai puţine lipsuri şi
defecte decât sunt în realitate. Datoria mea este mare – o recunosc, dar
nu pot da seama decât de o mică parte din ea, şi îmi vine greu şi pentru
această mică parte! Nu-mi rămâne de acum încolo decât să te rog cu
lacrimi să mă ierţi şi să cer sfintele tale rugăciuni pentru îndreptarea
mea. Dacă, după spusele Sfântului Isaac Sirul, cuvintele de îndreptăţire
(ca justificare) nu ţin de o viaţă în Hristos şi nici nu apar nicăieri în
învăţătura Sa; dacă Domnul Însuşi, stând în faţa puternicilor lumii şi
întemeind dreptatea Crucii în faţa întregului Univers, nu a dat nici cea
mai mică atenţie dreptăţii din afară (exterioară) – nici măcar un singur
cuvânt, socotind-o praf şi putreziciune -, atunci cine, privind în adâncurile
inimii lui şi privind cu dreptate, va mai îndrăzni să stea împotriva celui
care îl învinuieşte? De aceea, va spune săbiei ridicate ameninţător asupra
lui: „Loveşte, pentru că nu degeaba ai fost ridicată!”. El va spune
nenorocirilor şi necazurilor: „Cădeţi pentru mine şi copleşiţi-mă, fiindcă
pe bună dreptate va fi aşa!”. Va spune trupului său, istovit de boli şi
trimis în surghiun: „Mergi pentru că ai păcătuit!”. Fraţilor lui va spune:
„Rugaţi-vă pentru mine, scârnavul, o voi, cei ce sunteţi ca îngerii lui
Dumnezeu!”. Şi va cădea la picioarele curvarilor şi ucigaşilor şi le va
spune: „Rugaţi-vă pentru mine, fiindcă sunteţi mai drepţi decât mine”.

Aceasta este starea mea, recunoscută atunci când mi s-au
deschis ochii minţii. Iar când ei sunt închişi, ea se face neasemănat mai
rea, fiindcă rănile rămân, fireşte aceleaşi şi la fel. Dar bolilor inimii
mele se adaugă orbirea minţii. Iar din orbire lipsa de simţire, împietrirea
inimii, pierderea iubirii pentru aproapele, pierderea lacrimilor
mângâietoare de căinţă şi adăugarea de rană peste rană şi rău peste rău.
Într-un cuvânt, fie că văd, fie că sunt în orbire, starea mea, cu adevărat
dezastruoasă, este de plâns şi de jelit pentru toţi cei ce mă cunosc
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şi mă iubesc. Acesta este răspunsul meu faţă de oricine mă învinuieşte,
şi aşa îţi răspund şi ţie. Iar dacă aş răspunde altfel aş păcătui.

M-aş fi oprit aici, aş fi fost de părere că sunt îndeajuns cele spuse,
dacă nu aş vorbi fiului meu duhovnicesc, lui, care a ridicat aceste învinuiri
împotriva mea, având inima împovărată şi care nu le ţine de adevăr
neîndoielnic, ci le dă spre cântărire şi judecată. Mă simt, aşadar, obligat
să duc mai departe cuvântul început. Cu toate că sunt slab, trebuie să dau
şi un răspuns potrivit, satisfăcător, cererilor din scrisoarea ta, împrumutând
Lumină din Lumina Adevărată, Cuvântul lui Dumnezeu; şi aceasta nu dând
o atenţie prea mare aparenţelor, înfăţişării din afară a gândurilor din
scrisoarea ta, ci dezvăluind, în lumina învăţăturilor Evangheliei, îndemnurile
tainice de la inimă, ale căror roade sunt tocmai peste cugete.

După învăţătura Sfinţilor Părinţi, cei care cer aproapelui să-şi
stârpească desăvârşit toate defectele au o înţelegere greşită în această
privinţă. Dar găsim această învăţătură a Părinţilor şi la Apostoli. Unul
din ei (Sfântul Apostol Ioan Teologul) spune: „Dacă zicem că păcat nu
avem, ne amăgim pe noi înşine, şi adevărul nu este întru noi” (1 Ioan 1,
8). Un altul (Sfântul Apostol Pavel) spune: „Purtaţi-vă sarcinile unii
altora, şi aşa veţi împlini legea lui Hristos” (Gal. 6, 2). Scripturile ne
arată şi ne dovedesc despre oamenii cei mai înflăcăraţi şi virtuoşi ceea
ce pot scorni cei mai defăimători dintre apropiaţii celor cuvioşi. Cine să
fi fost mai sfânt decât Apostolii?! Dar citim în Fapte că între apostolii
Barnaba şi Pavel a avut loc o ceartă şi după ceartă chiar şi o despărţire.
Fără îndoială că această împrejurare ne-a fost adusă la cunoştinţă de
Scriptură cu scopul ca noi cei slabi să fim cu grijă şi să nu ne lăsăm răpiţi
şi târâţi de un părelnic zel, ci să purtăm sarcinile unii altora. În acest chip
se împlineşte legea lui Hristos! Poartă slăbiciunile mele, iar eu mă voi
strădui să le port pe ale tale, aşa cum m-am străduit şi până acum. Fără
nici o îndoială, spui că tu nu ai nici o şubrezenie, nici un defect.

Slăbiciunile mele sunt mai grele pentru tine decât sunt ele
pentru mine, iar ale tale sunt mai puternic resimţite de mine decât de
tine însuţi. Dar dacă povara ar fi fără nici o greutate atunci şi purtarea ei
ar fi fără de folos şi nu ar avea nici un rost să se poruncească purtarea
ei. Dar valoarea purtării sarcinilor unii altora este atât de mare, încât
Scripturile spun că ea cuprinde în sine împlinirea legii lui Hristos, Care
a luat asupra Sa păcatele întregii lumi.

Îţi voi spune câteva cuvinte despre nestatornicie.
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După învăţătura Sfinţilor Părinţi, nestatornicia sau neîncetata schimbare
este o slăbiciune permanentă şi sigură (inerentă) a omului cât timp el se
află în ţara surghiumului său, pământul. Statornicia întru neschimbare
(imobilitatea) este o însuşire a stării viitoare. Trăsătura aceasta a
schimbării nu este proprie doar nouă, celor slabi, dar au cunoscut-o şi
recunoscut-o şi cei mai mari sfinţi. Îndură nestatornicia în mine şi eu
voi îndura în tine. Tu simţi lipsa mea de statornicie, iar eu o simt pe a ta.
Să ne purtăm slăbiciunile unul altuia şi vom vedea cât de uşor este jugul
lui Hristos; dar dacă lepădăm jugul lui Hristos, cărui jug ne vom supune
oare? Cât de potrivit este cuvântul Sfântului Ilie Ekdikos (Presbiterul):
„Căminul sufletului este răbdarea: în ea locuieşte! Iar hrana lui este
smerenia; cu ea se hrăneşte!”. Întocmai aşa: cugetul smerit ţine sufletul
în pace. Şi dacă este aşa, urmarea neîndoielnică este aceea că nimic nu
goneşte sufletul din casa răbdării atât de repede ca gândurile trufaşe.
Ţi-am spus de nenumărate ori, ca de altfel şi multor altora cărora s-a
întâmplat să împărtăşesc învăţătură folositoare sufletului; când îmi
cercetez starea şi purtările cu măsura din scrierile Sfinţilor Părinţi,
descopăr că într-o mănăstire veche eu unul ar trebui să mă număr printre
începători. Iar în monahismul zilelor noastre, în care cunoaşterea Sfinţilor
Părinţi şi cugetarea înrâurită şi cumva pecetluită de acea cunoaştere sunt
aşa de rare, încât este foarte greu să găseşti pe cineva care să predea
ascultărilor lui învăţătura Părinţilor. În aceste împrejurări sunt eu Stareţul
vostru şi vă am drept fii duhovniceşti, tocmai spre a vă învăţa felul
evanghelic de cugetare, care este totodată felul de a gândi al Sfinţilor
Părinţi. Adevărat, adevărat îţi spun: acum, când nu mai este deloc lucrare şi
nevoinţă, iar înţelepciunea duhovnicească s-a făcut deosebit de rară, diavolul
urăşte această înţelepciune atât de mult încât i-ar plăcea s-o nimicească
desăvârşit de pe faţa pământului, astfel încât Evanghelia să ne rămână doar
spre osândă, nu spre zidire – fiindcă vom fi judecaţi după Evanghelie, aşa
cum ne-a proorocit Domnul nostru Iisus Hristos (Ioan 12, 40).

Diavolul este gata să ne întărească de zeci de ori puterea de
a ne judeca în chip obişnuit, omenesc, lumesc1  şi să mărească de mii de
ori cunoştinţele noastre practice, dacă astfel ne poate răpi cunoaşterea
Crucii şi după chipul Crucii, prin care noi putem sta de-a dreapta lui
Dumnezeu. Cine se socoteşte pe sine ca fiind plin de ştiinţă şi raţiune începe
să se asemene diavolului, care doreşte să fie recunoscut el însuşi ca izvor de
lumină. Dar el este izvorul luminii închipuite, imaginare – trupească,
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mai mult, carnală, care nu se supune înţelegerii lui Dumnezeu, poartă în
sine stigmatul trufiei şi sămânţa tuturor căderilor în păcat.

„Aţi văzut pe cineva că a căzut? Să ştiţi că s-a condus de
unul singur!”, spune Avva Dorotei. Acest Sfânt spune despre sine însuşi
că alege să greşească în vreun lucru din afară ascultând de sfatul
aproapelui, decât să lucreze potrivit voii proprii. Şi eu, cu puţina mea
experienţă, în faţa oricărei greşeli şi căderi am mângâierea că ele au
urmat unor fapte săvârşite nu din propria mea voinţă.

De aceea, deşi potrivit nevredniciei mele mi-ar fi de folos
să iau aminte doar la slăbiciunile mele, totuşi, din pricina îndatoririlor
de stareţ şi duhovnic, trebuie să-ţi spun cum apar lucrurile în păcătoşii
mei ochi: le luptă patima trufiei. Când spune cineva că are pricepere şi
cunoştinţă practică, aceasta este îndreptăţire de sine folosită ca acoperire.
Răceala faţă de mine şi faţă de cei ce mă înconjoară pe mine sunt roada ei.
Pentru că după defăimarea aproapelui urmează secarea iubirii. Şi de seacă
iubirea este semn că au fost primite cugete diavoleşti, întrucât, pe de altă
parte, semnul primirii seminţelor harului este sporirea iubirii pentru semeni.

Patima trufiei lucrează într-altfel decât cea a poftei trupeşti
sau a mâniei. Acestea două din urmă lucrează vădit, iar îndreptările ce
şi le aduc, precum şi puterea acestor îndreptăţiri sunt mai pe faţă. Dar
trufia se furişează pe nesimţite. Este semănată de îndemânările omului,
de purtările alese „de ochii lumii” şi mai mult decât orice, de mândria
omenească. Deşi în aparenţă nu acceptăm trufia şi nici laudele ce ni le
aduc alţii, pecetea tainică a trufiei ne rămâne în minte şi în inimă: dacă
se întâmplă ceva care ne smereşte resimţim foarte dureros situaţia şi cu
cât am fost mai înbibaţi de trufie, cu atât mai dureros, mai „de nesuferit”
ne va fi totul. Această stare dezvăluie tainica sălăşluire a trufiei în noi şi
pecetea ei. Vai nouă! Plinele de har daruri făcute nouă pricină de trufiei,
iar roadele lor căderi!

Semnele de căpetenie ale trufiei sunt răcirea faţă de
aproapele şi încetarea mărturisirii. De aceea pe uşa pe care a ieşit, pe
aceea să reintre, cum spunea Sfântul Ioan Scărarul: Pune-ţi pravilă să-
ţi mărturiseşti gândurile, fie şi numai de două ori pe săptămână! Şi
pentru că sufletul se mai ia şi după trup, plecarea la pământ a trupului
să-ţi fie arătare a smereniei. Spune-ţi şi repetă minţii tale despre fraţi:

„Aceştia sunt oiţele lui Hristos; aceştia sunt îngerii lui Dumnezeu”,
se izgoneşte orice semeţie faţă de ei, care este trufie.



 Porunca Iubirii  3-4 / 2003 61

Şi nădăjduiesc în mila Domnului că astfel pacea şi iubirea
vor intra în inima ta şi că lucrarea lor cea plină de Har îţi va arăta că te
afli în ispită şi-ţi va deschide ochii şi vei ajunge să cunoşti tu însuţi
amăgirea în care ai căzut.

Iar această împrejurare va intra în comoara experienţelor
sufletului tău şi te va face să fii pe viitor cu multă luare aminte şi va fi
îndrumare şi pentru fraţi. Fiindcă omul neîncercat este nepriceput, dar de
trece prin încercarea ispitelor „poate şi celor ce se ispitesc să le ajute”
(Evr. 2, 18), cum spune Scriptura. Fie ca Domnul să se milostivească şi
să-ţi dea să poţi urma această povaţă a Sfântului Ioan Scărarul: „Iar după
intrarea în stadionul evlaviei şi al supunerii, să nu mai judecăm pe
povăţuitorul cel bun al luptei noastre în nici o privinţă, chiar dacă am
vedea în el ca într-un om unele uşoare greşeli. Căci de om, judecându-l,
la nimic nu ne va folosi supunerea. E de toată trebuinţa ca cei ce voiesc
să aibă pururea o credinţă neîndoielnică în povăţuitorii lor, să păstreze
biruinţele lor pururea pomenite şi neşterse în inima lor, ca atunci când
dracii le vor semăna necredinţa faţă de ei, să le închidă gura cu cele
păstrate în amintirea lor. Căci pe cât înfloreşte credinţa în inimă, pe
atâta se sileşte şi trupul în slujire. Dar când se poticneşte de necredinţă
cade...” (Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, Cuvântul
IV, 7 şi 6, pag. 81 în Filocalia vol 9, ed 1980, Trad. pr. D. Stăniloae).

Nu rareori, trufia încolţeşte şi creşte de pe urma lucrării de
a da învăţătura altuia, aşa cum creşte neghina din grâu. De aceea spune
Sfântul Marcu Ascetul (Pusnicul): „Când om pe om va folosi cu cuvinte
sau cu lucruri să înţeleagă amândoi ca al lui Dumnezeu este darul”
(Sfântul Marcu Pustnicul, Legea cea Duhovnicească, cap. 74, pag. 113,
Filocalia, ediţia Doina Uricariu, ed Universalia, 2001). „Căci nu ne
propovăduim pe noi înşine”, spune Apostolul Pavel, „ci pe Hristos Iisus
Domnul” (2. Cor. 4,5). În cel ce se îngrijeşte şi sporeşte în astfel de
simţăminte, se va dezrădăcina alipirea pătimaşă de oameni şi va stăpâni
în el iubirea în Hristos şi va vedea chipul lui Dumnezeu în fiecare om.
Când mintea este purtată de mângâierea acestei iubiri, omul se va vedea
pe sine ca un vas prin miros urât şi necurăţie şi se va uimi cum de trec
prin el razele Dumnezeieştii învăţături pentru a tămădui sufletul omului.

Mi se potriveşte aici cuvântul Sfântului Ioan Scărarul repetat
de Sfântul Nil de la Sora: „Unii s-au împotmolit în mlaştină, dar i-au prevenit
şi învăţat pe alţii să se ferească de asemenea căderi şi, salvându-i
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pe ceilalţi, Domnul le-a dăruit şi lor mântuire”. Astfel şi eu, după răniri
grele, am ajuns să ştiu că semnele trufiei sunt defăimarea sau dispreţuirea
aproapelui şi lipsa de grijă la spovedanie. Dar mândria, ca atare, nu se
observă la om, fiind patima cea mai subtilă, mai ascunsă; ea a înşelat un
înger purtător de lumină şi a fost pricina Căderii din Cer. Pe patima aceasta
se sprijină celelalte patimi, aşa cum stă casa pe temelia ascunsă sub pământ.

Şi acum în încheiere îţi poruncesc să nu arăţi nimănui
scrisoarea aceasta înainte de moartea mea. Te încredinţez pe tine şi mă
încredinţez pe mine însumi milei şi harului lui Dumnezeu, Care, deşi
suntem cu totul nevrednici de aceasta, ne poate dărui mântuirea – dacă
nu o respingem sau lepădăm noi înşine! Amin.

25 noiembrie 1842 - Sihăstria Sfântul Sergiu
(trad. Valentin Moga, din The Orthodox Word  nr. 3-4 / 2002)

(Apărute în „Colecţia scrisorilor sfântului Ignatie Briancianinov”, Moscova
1995. titlurile au fost date de traducătorul în engleză al “The Orthodox Word”.)
1 N. Trad.: termenul folosit în limba engleză este „common sense”, simţul
comun, judecată comună, „practică”, „umanistă”

Valoarea creştină a bunurilor
Prof. Stelian Gomboş

În mai multe împrejurări, fie prin parabole, fie prin referire
directă, Mântuitorul Hristos s-a pronunţat în privinţa bunurilor, a
bogăţiei şi a bogaţilor, şi trebuie să recunoaştem că ori de câte ori
a făcut-o, a avut o atitudine destul de severă faţă de aceştia, ba, am
putea spune că a fost chiar foarte intransigent, dacă ar fi să amintim
şi numai acel avertisment “mai lesne este să treacă o cămilă prin
urechile acului decât să intre un bogat în împărăţia lui
Dumnezeu”(Matei 19, 24). Pe mulţi dintre noi îi sperie această
intransigenţă, determinându-i să considere creştinismul o doctrină,
dacă nu anacronică, atunci cu siguranţă nerealistă, care vine în
contradicţie cu însăşi realitatea firii omeneşti, care orice s-ar spune,
este dependentă şi condiţionată de sfera lumii materiale,
neputând exista în afara acesteia. O spune de altfel şi
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Cartea Sfântă, atunci când afirmă alcătuirea dihotomică a omului:
trup şi suflet. Prin trup omul fiind legat nemijlocit de materie,
căreia îi aparţine prin faptul că provine din ea şi îi este tributar:
hrana, adăpostirea, îmbrăcămintea etc., constituindu-se ca datorii
fireşti şi elementare, fără de care omul n-ar putea să trăiască şi pe
care trebuie să le împlinească pentru a-şi putea asigura existenţa.
“Cele mai de seamă lucruri din viaţa omului sunt: apa, pâinea,
haina şi o casă pentru adăpost” (Înţelep. lui Is.Sir. 29, 24). O
recunoaşte şi unul dintre Sf. Părinţi, deci un glas autorizat al
Bisericii, atunci când se referă la aceeaşi problemă: “nu este cu
putinţă-omului să existe fără hrană care să-i susţină puterea”.
Aceasta fiind una din datoriile elementare pe care le avem de
îndeplinit faţă de noi înşine: “Eşti dator să dai trupului tău o
hrană modestă, dacă cauţi numai ce îi este de trebuinţă” (Sf.
Grigorie de Nyssa, PSB, vol. 1, pag. 357 şi 437).

Privite lucrurile în această perspectivă, s-ar părea că ne găsim
într-o mare dilemă din care oricum vom face nu vom putea ieşi decât
păgubiţi, căci sau dorim să ne mântuim, şi atunci va trebui să ne
debarasăm de bunurile pe care le avem, aşa cum l-a îndemnat
Mântuitorul pe tânărul din Evanghelie: “Dacă vrei să fii desăvârşit,
du-te, vinde-ţi averile” (Matei19,21), ceea ce, de ce să nu o
recunoaştem cu sinceritate, nu multora ne este la îndemână, şi e cu
anevoie de îndeplinit pentru că fiecare dintre noi avem câte ceva de
care ne legăm şi la care renunţăm nu chiar cu uşurinţă; sau păstrăm
bunurile, care aşa cum spuneam mai sus, ne sunt într-un anume sens
indispensabile, şi atunci înseamnă că ne excludem de la mântuire.

Socotesc că este numai în aparenţă o dilemă iar cheia ieşirii
din ea ne-o oferă însuşi Mântuitorul atunci când indică cele două
căi prin care putem ajunge la mântuire. Una este cea prin care,
păstrând bunurile -”Dacă vrei să intri în Viaţă păzeşte poruncile!”
(Matei 19, 17) - iar cealaltă este renunţarea la ele -”Dacă vrei să
fii desăvârşit, du-te, vinde-ţi averile” (Matei 19, 21).

Majoritatea exegeţilor autorizaţi ai Sf. Scripturi, atunci
când se referă la Evanghelia cu tânărul bogat (Lc.18, 18-
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28), sunt unanimi în recunoaşterea că cele două căi la care se referă
Mântuitorul îi privesc, pe de o parte pe cei care au renunţat la tot
de bunăvoie, intrând în monahism, iar pe de altă parte la ceilalţi,
cei mulţi, care deţin bunuri. Dar şi unii şi alţii sunt chemaţi în
final la dobândirea aceluiaşi scop: mântuirea; scopul fiindu-le
comun, diferită e numai calea, modalitatea de a ajunge la ea. Nu
putem spune că una este superioară şi cealaltă inferioară, pentru
că, finalmente ele trebuie să ducă la acelaşi scop. Păzirea poruncilor
se justifică numai în măsura în care te va duce la cunoaşterea lui
Dumnezeu, care „e ascuns în poruncile Sale şi pe măsura împlinirii
lor ni se face cunoscut” (Sf, Marcu Ascetul), iar prin stăruinţa în
cunoaşterea lor poţi ajunge la dobândirea dragostei: “Cine are poruncile
Mele şi le păzeşte, acela este cel care Mă iubeşte”, răsplata fiind pe
măsura strădaniei: “Îl voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” (In. 14- 21),
scopul ultim fiind acela de “a curăţi şi sfinţi inimile credincioşilor”
(Teoclit Dionisiatul, Dialoguri la Athos, voI. 2, pag. 36).

Dar, şi dacă ai renunţat la bunuri, aceasta nu înseamnă că ai
câştigat automat mântuirea, pentru că acesta este abia începutul, greul
începe după aceea, iar simplul fapt că ai renunţat la ele, că ai depus
votul sărăciei de bunăvoie nu-ţi va aduce mântuirea: “desăvârşirea
nu vine odată cu lepădarea de avere şi de bunuri, ci după dobândirea
dragostei” (Sf. Ioan Casian, Filocalia, vol. 1, pag. 164).

Aşadar, fie că deţinem bunuri şi ne folosim de ele, dar
păzim poruncile, fie că urmăm sfatul evanghelic, cel numit al
sărăciei de bunăvoie, şi ne debarasăm de tot, în final, prin ambele
căi vom ajunge la acelaşi ideal: mântuirea. Cred că la aceasta s-a
referit Domnul Iisus atunci când a spus: “În casa tatălui Meu sunt
multe locaşuri. Iar de nu, oare v-aş fi spus Eu vouă că mă duc să
vă pregătesc loc?” (In. 14. 2)

În genere, creştinismul nu este împotriva bunurilor, a averii,
dimpotrivă, atunci când aceasta este câştigată prin muncă cinstită
şi fără să fie în defavoarea celorlalţi, este recunoscută şi chiar
consfinţită de Dumnezeu: “agonisită cu dreptate este dată omului
de Dumnezeu, fiind un semn al binecuvântării cereşti” (Fac.
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24,35). Ceea ce ne aduce însă mereu aminte Cartea Sfântă este
faptul că noi nu suntem proprietari de drept ai acestor bunuri, ci
cel mult nişte chivernisitori ai lor: “Ce ai pe care să nu-l fi primit?
Iar dacă l-ai primit, de ce te trufeşti ca şi cum nu l-ai fi primit?”
(1 Cor. 4, 7). Ni se recomandă să păstrăm totdeauna măsura în
agonisirea bunurilor, aceasta fiind confirmarea respectului pe care
omul şi-l datorează sieşi, şi implicit se respectă pe sine ca făptură
a lui Dumnezeu. Sf. Scriptură ne îndeamnă în acest sens la cumpătare
şi păstrarea echilibrului în viaţă, ca măsuri sigure în vederea
dobândirii mântuirii, şi în virtutea acestor principii, nu condamnă
bunurile materiale, care nu sunt dăunătoare în sinea lor, dăunătoare
este reaua lor întrebuinţare, care duce la pervertirea sensului major
al vieţii umane - mântuirea. Este întru totul legitimă câştigarea
bunurilor şi împlinirea trebuinţelor fireşti “căci nimeni, niciodată,
nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte, precum
şi Hristos Biserica” (Ef. 5, 29), Însă transgresarea anumitor limite
duce la nimicirea a ceea ce are omul mai frumos în sine, provocând
o gravă ruptură în însăşi integritatea sa psiho-fizică: “grija faţă de
trup să nu o prefaceţi spre pofte”, citim în Sf. Scriptură.

Există o intercondiţionare logică între bunurile materiale
şi existenţa umană, aceasta nefiind posibilă fără bunuri. La rândul
lor, bunurile presupun viaţa, ele neputându-se justifica decât în
măsura în care se raportează la om: “Dacă porneşti de la om spre
exterior, nu ajungi niciodată la sensul lucrurilor, căci descifrarea
sensului lor este ascunsă în omul însuşi” (N. Berdiaev, Sensul
creaţiei, pag. 67), şi numai în măsura în care se raportează la om
ele capătă un sens: “prin om, cosmosul devine conştient de sine”
(P. Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale, pag. 69), ele având însă
numai un rol funcţional. Viaţa umană înţeleasă în expresia ei majoră
de “îmbogăţire în Dumnezeu” este cauză şi scop în sine, bunurile
fiind numai un mijloc auxiliar prin care ne este dat să accedem
spre ştiinţa finală: “noi suntem pentru noi înşine un scop fără
sfârşit, şi scopul fără sfârşit al tuturor lucrurilor” (Pr. D.
Stăniloaie, T.D.O., voI. 1, pag. 15).
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Nu bunurile sau deţinerea acestora sunt condamnabile din
perspectiva creştină, ci felul în care ne raportăm la ele. Modul în
care le privim: “Dumnezeu ne îngăduie să avem bunuri, cu condiţia
să le dăm o întrebuinţare bună, nu să le depozităm” (Mitr. A.
Plămădeală, Tâlcuri noi la texte vechi, pag. 416). Dăunător cu
adevărat pentru noi este efectul pe care acestea îI pot avea asupra
noastră, monştrii pe care îi pot naşte în noi: egoismul, lăcomia,
desconsiderarea şi dispreţul faţă de ceilalţi etc.: “nu averea în sine
devine marele obstacol, ci ceea ce naşte în noi” (idem pag. 415).
Atunci este cu adevărat grav când te-ai rupt definitiv de Dumnezeu
şi te-ei afundat iremediabil în materialitate, nesocotindu-l purtarea
de grijă, socotindu-te pe tine adevăratul stăpân, ceea ce de fapt nu
eşti, pierzându-ţi capacitatea de a te aprecia aşa cum eşti şi ce eşti,
atunci ţi-ai pierdut însăşi libertatea, căci “cel ce are gândirea
îngrijorată de lucrurile vieţii nu este liber” (Sf. Simeon Noul
Teolog, Filocalia, voi 6, pag. 43).

Bunurile materiale nu se confundă cu răul, nici nu sunt
izvorul acestora şi nici nu conferă vreun plus de valoare celui ce
le deţine. Ele sunt doar simple mijloace care ne sunt încredinţate
ca prin ele să ne câştigăm mântuirea: “stăpân trebuie să fii peste
toate şi nu sclavul lor; să-ţi urmeze, să nu te târască după ele.
Trebuie să-ţi supui totul, cunoscându-te pe tine şi recunoscându-
Mă pe Mine, să recunoşti cu alte cuvinte în toate lucrurile create
desăvârşirea divină şi să treci de la creaturi la Creator” (Sf.
Gracian, Criticonul, voI. 1, pag. 138). Folosite corect, ele ne pot
chiar ajuta la câştigarea mântuirii; a abuza însă de ele devine o
stavilă serioasă în realizarea acestui deziderat: “tot ce este adunat
în afară de trebuinţă, din pofta acestei lăcomii, se preface în ziua
următoare, adică în viaţa următoare celui ce a adunat-o, în vierme.
Prin viermele acesta, cel ce aude înţelege viermele cel neadormit,
care prinde viaţă din lăcomie” (Sf. Grigorie de Nyssa).

Creştinismul nu este antisocial, înţelegând prin aceasta să
promoveze sărăcia, căci prin ea însăţi aceasta nu este o virtute,
după cum nu condamnă nici bogăţia: “nu totdeauna este
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lăudată sărăcia, ci numai aceea de bunăvoie, după sfatul
Evangheliei. Mântuitorul nu fericeşte pe cei lipsiţi de bunuri, ci
pe cei ce îndepărtează din suflet sărăcia de fapte bune” (Sf. Vasile
cel Mare), nici nu face vreo distincţie între săraci şi bogaţi, între
oameni aparţinând anumitor categorii sociale, ci toţi deopotrivă
au succes la darurile lui Dumnezeu. Cel “sărac cu duhul” să se
laude cu înălţimea la care a fost chemat; bogatul să se folosească
cuminte de avutul său, “cei care au averi să fie ca şi cum nu le-ar
avea” (1 Cor. 7, 29), după cum spune Sf. Apostol Pavel, să se
ferească de îngâmfare şi de încrederea prea mare în avuţiile lor,
pentru că acestea sunt trecătoare, întocmai ca iarba, pe care cea
dintâi arşiţă o nimiceşte.

Niciodată Mântuitorul nu a condamnat bunurile sau
agonisirea lor, ele fiind recunoscute ca o condiţie indispensabilă a
propăşirii şi emancipării omului; a condamnat însă cu severitate
uzurparea ordinii naturale rostuită de Dumnezeu, transformarea
lor în “idoli” şi aservirea În faţa lor: “drept aceea, omorâţi
mădularele voastre - ale omului pământesc: desfrânarea,
necurăţia, pofta cea rea şi lăcomia, care este închinare la idoli”
(Col. 3,5). Mântuitorul Hristos a indicat raportul real dintre om ca
fiinţă cu vocaţia divinităţii, şi bunuri, arătând că adevărata închinare
şi slujire o datorăm în exclusivitate lui Dumnezeu: “Ori de
mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceţi”(1 Cor. 10, 31). Aceasta a fost în esenţa ei
misiunea Mântuitorului, în ceea ce ne priveşte pe noi oamenii, şi
destinul nostru pământesc, să ne elibereze din robia păcatelor,
arătându-ne că adevărata temelie a vieţuirii creştine nu sunt
bunurile vremelnice şi atât de înşelătoare şi nesigure (Prov. 27,
24), ci “îmbogăţirea în Dumnezeu”; nici n-a contrazis nevoia
firească de procurare a celor necesare pentru susţinerea vieţii, ci
procurarea lor peste măsură, de multe ori înfrigurată, care duce la
desfigurarea şi deformarea persoanei umane, ci dimpotrivă, ne
îndeamnă la încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de
lume şi de oameni, încredere care trebuie să ducă la echilibru
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şi cumpătare în agonisirea lor: “ştie Tatăl vostru cel ceresc că
aveţi trebuinţă de ele” (Matei 6, 23). .

Tânărul bogat din Evanghelie nu s-a făcut vinovat pentru
simplul fapt că avea “multe bogăţii”, ci ceea l-a făcut cu adevărat
să fie condamnat de Mântuitorul a fost prea multa sa grijă faţă de
ele. Răul provenea din propria-i realitate interioară, tocmai din
prea multa sa preocupare şi alipirea cu tot sufletul de acestea, căci
“nu depărtarea externă de lume, ci detaşarea lăuntrică de ceea
ce este rău în ea, este lucru hotărâtor” (Sf. Simeon Noul Teolog,
Filocalia, voI. 6, pag. 83). Dacă Mântuitorul l-a îndemnat să
“vândă toate”, a vrut ca mai întâi să-1 scoată din stăpânirea lor,
să-1 situeze pe o poziţie de detaşare lăuntrică: “să nu socoţi că
iubirea de argint stă numai în a avea aur sau argint, ci orice lucru
de care se lipeşte sufletul” (Sf. Isaac Sirul, Filocalia, voI. 5, pag.
70); să-1 elibereze sufleteşte de sub stăpânirea lor: “se cuvine a
avea bunuri ca stăpân al lor şi nu ca slugă a lor; să le stăpâneşti
şi nu să te stăpânească. Dumnezeu ţi le-a dat, nu ca să le cheltuieşti
spre pieirea ta, ci spre a lucra la mântuirea ta” (Sf. Ioan Gură de
Aur). Referindu-se la sfatul evanghelic “vinde tot ce ai”, un mare
teolog rus contemporan, îl interpreta tocmai în sensul celor afirmate
mai sus: “vinde tot ce eşti”, deci Mântuitorul voia să-1 scoată din
starea de identificare cu ceea ce avea. (P. Evdokimov, Vârstele
vieţii spirituale, pag. 101).

“Sufletul dezlegat de materie ajunge purtător de
Dumnezeu” (Ilie Ecdicul, Filocalia, vol. 3), aceasta este starea la
care l-a îndemnat Domnul Iisus pe tânărul bogat, de a se elibera
de sub stăpânirea materiei, de a se elibera lăuntric: “faptele nu
îndreptează pe om, independent de dispoziţia sa lăuntrică” (Teoclit
Dionisiatul, op. cit, vol. 1, pag 99), lui lipsindu-i tocmai libertatea
interioară, disponibilitatea sufletească de a se apropia de
Dumnezeu, căci numai aceasta face posibilă sălăşluirea harului
dumnezeiesc în sufletul nostru, aceasta fiind condiţia primă în
realizarea mântuirii, care are nevoie “de suflet slobozit de patimi”
(Sf. Maxim Mărturisitorul, Filocalia, voI. 3, pag. 124)
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 Flori de Pateric.
 Orizonturi spirituale

Minunata întâmplare din
Bernalul…
Claudia Vasilievna

Eu am fost o atee (păgână), îl huleam pe Dumnezeu,
prigoneam Sfânta Biserică, trăiam ca o păcătoasă şi eram cu totul
moartă în păcatele mele. Dar deodată, din mila lui Dumnezeu (căci
nu i-a fost rânduit zidirii lui Dumnezeu să piară), Domnul m-a
chemat la pocăinţă.

În anul 1962 m-am îmbolnăvit de cancer şi am fost bolnavă
trei ani. Eram bolnavă şi munceam. Medicii mă tratau şi trăgeau
nădejde să mă vindece, dar nu aveau nici un rezultat sau semn de
speranţă, căci din zi în zi îmi mergea tot mai rău. Au fost chemaţi
doi medici, profesori din Moscova, care m-au operat în 1965, în
luna februarie, la orele 11 ziua. Cu acest prilej s-a descoperit că
intestinele mele s-au descompus. În timpul operaţiei eu am murit.
Când mi s-a spintecat pântecele, sufletul meu se găsea între doi
medici. O! mă uitam cu groază la boala mea. Tot stomacul era
cuprins de reţeaua cancerului, la fel şi intestinele cele mărunte.
Priveam şi mă gândeam: „De ce sunt două? De ce eu stau în
picioare şi în acelaşi timp stau şi culcată?” Pe urmă medicii mi-
au scos măruntaiele şi le-au aşezat pe masă şi au spus că acolo
unde trebuia să se găsească intestinul gros nu mai era decât lichid,
căci intestinul gros putrezise de-a binelea. Când medicii au strâns
tot putregaiul, au zis: „Nu mai avea de ce să trăiască, căci nu mai
avea nimic sănătos, totul era putrezit”. Eu mă uitam cu
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groază şi mă gândeam: pentru ce suntem două, pentru ce stau
culcată şi stau şi în picioare?! Apoi medicii au strâns burta mea în
copci. Această operaţie mi-a făcut-o medicul evreu Israel Isavici
Neimae, asistat de 10 medici. Atunci medicii au spus: „Trebuie să
o dăm medicilor tineri pentru practică”. Şi trupul meu a fost
transportat la morgă şi eu stăteam culcată goală, după care, m-au
acoperit cu un cearceaf până la piept. În acest moment a intrat
fratele meu cu băiatul meu Andruşca. Fiul meu, apropiindu-se, m-
a sărutat pe frunte şi a izbucnit în plâns, spunându-mi: „Mămico, de
ce ai murit, eu sunt mic, cum voi trăi fără tine?” Eu, mama lui ieşită
din trup, adică moartă cum zic oamenii (dar numai sufletul îmi era
viu), l-am îmbrăţişat şi l-am sărutat, dar el nu m-a simţit deloc.

Eu vedeam pe toţi ai mei cum plângeau şi după aceea m-
am pomenit acasă. A venit soacra mea de la primul meu bărbat,
apoi sora mea cu bărbatul ei. Cu primul meu bărbat n-am trăit
mult, pentru că el credea în Dumnezeu. În casa mea a început
împărţirea lucrurilor. Eu fusesem bogată. Toate aceste bogăţii le-
am dobândit nu prin muncă cinstită, ci prin desfrânare. Sora mea
a început să aleagă lucrurile cele mai bune, iar soacra mea cerea şi
ea ceva pentru copilul meu. Dar sora mea a început să o ocărască
pe soacră în tot felul şi îi spunea: „Băiatul nu este al fiului tău şi tu
nu eşti rudă cu el”. Când soacra mea se certa, eu vedeam demonii
cum însemnau tot în zapisele lor, că scriau pe hârtie tot, fiecare
cuvânt de ocară şi se bucurau. Pe urmă, sora mea şi soacra mea au
plecat şi au încuiat uşa. Sora mea s-a dus cu un balot mare.

Imediat, eu, păcătoasa Claudia, am zburat în sus şi mă uitam
şi mă miram foarte mult cum de zbor. Zburam deasupra Bernalului.
Apoi s-a întunecat; întunericul a ţinut multă vreme pe calea mea.
Cineva îmi arăta locurile pe unde am trăit în tinereţile mele. Nu
ştiam pe ce zburam: pe aripi ori pe nori, nu-mi dădeam seama.
Când am ajuns la primul loc de sub cer, acolo era o zi
mohorâtă…Apoi se făcu o lumină mare, încât nu mă puteam uita.
Cineva m-a aşezat pe un loc înalt, deşi în tot timpul zborului eu
mă aflam culcată. Am intrat într-o uliţă mare, iar de-a
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lungul ei erau tufişuri, nişte vărguţe (crengi) nu prea înalte, iar pe
ele frunzuliţe subţiri şi ascuţite. În depărtare vedeam copaci mari
cu frunze frumoase în diferite culori. Între pomi erau căsuţe noi,
dar n-am văzut pe nimeni în ele. În această vale era o iarbă
frumoasă. Mă gândeam unde mă aflu, unde am ajuns, intr-un sat
sau într-un oraş. Nu se vedeau oameni aici. Oare cine trăieşte aici?
Tor uitându-mă văd că se apropie de mine o femeie înaltă,
frumoasă, îmbrăcată într-o haină lungă şi deasupra ei o pelerină.
În urma ei mergea un tânăr. Acesta plângea tare şi parcă-i spunea
ceva (era sfântul meu înger păzitor).Dânsa nu-i dădea nici o atenţie.
Şi eu mă gândeam: o, ce fel de mamă o fi aceasta? Copilul cere,
iar ea nici nu se uită la el! Când Fecioara s-a apropiat de mine,
tânărul i-a căzut la picioare şi din nou cerea ceva de la ea. N-am
înţeles nici ce vorbeau…am vrut să o întreb unde mă aflu, dar la
un moment dat Fecioara s-a apropiat de mine spunând: ”Doamne,
unde s-o duc?” Şi ţinea mâinile pe piept, iar ochii-i ridica la cer.

Atunci eu am tresărit puţin şi am înţeles că am murit, iar
sufletul meu se afla în cer, însă trupul meu se afla pe pământ. Dar
totodată am înţeles că multe păcate am şi că va trebui să răspund
pentru ele. Am început să plâng cu amar. Am întors capul ca să-l
văd pe Domnul, dar n-am văzut pe nimeni; însă am auzit glasul
Domnului. El a spus: ”Întoarce-o înapoi pe pământ, ea a venit
prea devreme. Binevoitorul ei tată M-a milostivit prin rugăciunile
lui neîncetate”. Atunci am înţeles că această Fecioară era Împărăteasa
cerului. Tânărul care plângea era îngerul meu păzitor. Domnul con-
tinua să vorbească: ”M-am săturat de hulele ei împotriva lui
Dumnezeu şi de viaţa ei ticăloasă. Am vrut s-o sting de pe faţa
pământului fără nici o pocăinţă, dar tatăl ei s-a rugat mult …”

 Domnul i-a spus împărătesei: ”Trebuie să-i arăţi toate
locurile pe care le-a meritat pentru faptele ei”. Şi într-o clipă m-
am pomenit în apă, iar pe mine s-au aruncat nişte şerpi înfricoşători
de foc şi alte diferite târâtoare (dihănii) care scoteau o putoare
nesuferită. Iar aceşti balauri s-au urcat pe grumaz. Tot felul de
viermi, mai groşi decât degetul şi lungi de un sfert de
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metru, aveau coadă, iar pe coadă aveau ace. Aceşti viermi treceau
prin partea dinapoi şi dinainte în suflet, în ochi, în nări, în gură. S-
au înfipt în mine. Erau groaznici, insuportabili. Am început să ţip
cu putere, nu cu vocea mea…acolo nu există nici o milă de ajutor
de la nimeni…Tot atunci a apărut o femeie care a murit din cauza
unui avort. O! Şi ea a început să ţipe groaznic şi să ceară milă de
la Dumnezeu. Însă i s-a răspuns: „Iată cum ai trăit tu pe pământ,
fără să mă chemi pe Mine în ajutor. Tu ai omorât copii în pântecele
tău şi îi sfătuiai şi pe oameni că nu trebuie să întindă sărăcia, că nu
le trebuie copii. Pentru Mine nu sunt copii de prisos. Eu dau tuturor.
La Mine sunt multe locaşuri”.

Şi Domnul mi-a zis: ”Eu ţi-am dat boala ca tu să te
pocăieşti, iar tu ai trăit până la sfârşit hulindu-Mă pe Mine. Nu
M-ai cunoscut până nu ai ajuns aici. Nici Eu nu te recunosc”. Mi
se părea că se învârte pământul cu mine…Am zburat de acolo.
Am simţit o putoare nesuferită. Pământul s-a îndepărtat. Era
zgomot. Apoi am văzut biserica pe care o ocăram. Când s-a deschis
uşa sfintei biserici a ieşit de acolo un preot îmbrăcat, înalt şi cu
raze strălucitoare. El stătea cu capul plecat. Atunci m-a întrebat
Domnul: ”Cine este acesta?” I-am răspuns: ”Este preotul nostru”.
Iar glasul Domnului îmi spunea: ”Dar tu spuneai că este trântor.
Să ştii că nu este trântor şi nu este un neiubit de Mine. Aşadar să
ştiţi că oricum ar fi el, este un slujitor al Domnului între cei mici
şi dacă preotul nu va citi asupra ta rugăciunea de dezlegare Eu
nu te voi ierta”. Preotul acela trăieşte şi azi şi slujeşte.

Apoi am început să-l rog pe Domnul: ”Doamne, eliberează-
mă să mă întorc pe pământ. Acolo am un băiat; fie-ţi milă de el!”.
“Iată, ţie ţi-e de unul singur, dar Eu am nenumărate fiinţe şi mi-e
milă de voi de mii de ori mai mult. Dar ce cale aţi ales voi în
viaţă? O cale nedreaptă. Voi vă străduiţi să strângeţi mari bogăţii
din care cauză faceţi tot felul de nedreptăţi. Vezi acum cum îţi
răpesc bogăţia ta cei rămaşi? Toate ţi-au fost răpite! Pe copil l-
au dus la casa de copii, iar sufletul tău păcătos a venit aici. Ai
slujit unui idol şi i-ai adus jertfă, iar acum ceri să te
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slobozesc de pedeapsă? Te duceai la dansuri şi la petreceri, dădeai
bani satanei, iar în biserica lui Dumnezeu nu vroiai să mergi. Eu
am aşteptat să te pocăieşti de păcate şi să te trezeşti”. Apoi a spus
Mântuitorul: ”Aveţi grijă de sufletele voastre că puţine zile au
mai rămas. În curând voi veni să judec lumea”.

Atunci l-am întrebat pe Domnul: ”Doamne, cum trebuie să
mă rog?” Iar Domnul mi-a răspuns: ”Nu rugăciunea pe care o înveţi
pe de rost este scumpă, ci acea rugăciune are preţ pe care o rosteşti
dintr-o inimă curată, din adâncul sufletului. Spuneţi mereu: ”Doamne
iartă-mă, Doamne ajută-mă, Doamne Iisuse Hristoase, milostiv fii
mie păcătosul. Rostiţi aceste cuvinte cu lacrimi…”. Aşa mi-a spus
Domnul şi apoi a apărut iar Maica Domnului şi eu m-am pomenit
din nou pe acea mică platformă, dar nu culcată, ci în picioare.

Atunci Împărăteasa cerului zise: ”Doamne cu ce s-o
slobozesc? Ea are părul scurt”. Domnul a zis: ”Dă-i cosiţă în mâna
dreaptă, care să fie la culoarea părului”. Când Împărăteasa cerului s-a
dus după cosiţă, am văzut că s-a apropiat de nişte porţi mari construite
şi împletite într-o linie curbată, ca şi uşile altarului, de o frumuseţe de
nedescris şi din ele pornea o lumină la care era cu neputinţă să te uiţi
şi pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Împărăteasa cerului s-a apropiat
de aceste uşi, iar ele s-au deschis singure în faţa ei. Ea a intrat înlăuntrul
unui palat, iar eu stăteam la locul meu. Lângă mine se afla îngerul
meu păzitor, iar el nu mi-a arătat faţa sa.

Mi-a apărut dorinţa să-L întreb pe Domnul dacă vrea să-
mi arate raiul. Domnul a tăcut. ”Doamne se spune că aici este
raiul…”.Domnul a tăcut…Când Împărăteasa cerului a venit,
Domnul i-a zis: ”Arată-i raiul păcătoşilor”. “Iată cum este raiul
vostru” şi a ridicat ca un fel de cearceaf şi am văzut pe partea
stângă nişte oameni negri, parcă pestriţi, care erau ca nişte schelete.
Era o mulţime nenumărată, iar dintr-înşii ieşea o putoare nesuferită,
încât simt şi acum aceasta. Şi mă tem să nu nimeresc acolo, căci ei
toţi s-au ridicat cu gâtlejurile lor uscate cerând să bea, măcar o
picătură de apă să le dea cineva. Mă îngrozeam când ei spuneau:
„Acest suflet vine la noi din raiul pământesc, printr-însul
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vine un miros aromat”. Omul pe pământ are vreme şi dreptul ca să
poată dobândi raiul ceresc şi să se ostenească pe pământ pentru
Domnul, iar dacă nu vor osteni pe pământ pentru Domnul, nici
sufletul nu va scăpa de chinuri.

Şi Împărăteasa cerului mi-a spus: ”La voi, în raiul
pământesc, este în mare preţ milostenia. Şi această apă vie să o
daţi de pomană cât poate cineva, dintr-o inimă curată, precum a
spus Domnul în Sfânta Evanghelia Sa: „Dacă cineva va da măcar
un pahar de apă în numele Domnului, va primi răsplată de la
Dumnezeu”. Iar la voi, nu numai că este apă multă, ci şi alte lucruri
aveţi cu îndestulare - şi de aceea trebuie să daţi celor ce au nevoie.
Iar apă să daţi în chip deosebit, ca să se sature mulţimea nenumărată
de oameni care se chinuiesc aici cu mari chinuri. De acest dar sunt
pline râurile şi mările la voi, care niciodată nu seacă”.

Şi dintr-o dată, într-o clipă, m-am pomenit în Tartar care
este mai rău decât iadul. Acolo am văzut fum şi foc. Spre mine au
alergat demonii cu zapisele lor şi-mi ziceau: ”Iată, noi am scris
aici că tu ne-ai slujit nouă pe pământ” – şi eu însămi am citit
păcatele mele cele rele, care erau scrise cu litere mari şi m-am
speriat de faptele mele. La diavoli era foc care zbura în sus şi
deodată au început să mă bată în cap şi s-au înfipt în mine scânteile
de foc, dar vai, numai ce auzeam gemetele slabe ca un fel de piuit
de puişori, care cereau să bea. Când lumina focul îi vedeam pe
toţi. Erau îngrozitor de slabi şi chinuiţi şi-mi spuneau: „Noi am
trăit pe pământ şi n-am iubit pe nimeni, nici pe slujitorii Bisericii
lui Dumnezeu, nici pe săraci, ci numai ne mândream şi-i huleam,
tăgăduind pe Dumnezeu, iar pe păstorii Bisericii îi ocăram şi
niciodată nu ne spovedeam şi nu ne împărtăşeam”. Eu eram
înspăimântată foarte tare şi m-am cutremurat de groază. Mi se
părea că mă găsesc acolo de un secol şi aveam o stare foarte
apăsătoare. Iar ei continuau să-mi spună: ”Tu vei fi cu noi, tu vei
trăi şi te vei chinui ca şi noi, în veci”.

Apoi a apărut Preaputernica Stăpână şi Împărăteasa cerului,
Maica Domnului, şi locul s-a luminat. Toţi diavolii au
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căzut unul câte unul şi toate sufletele s-au întors către Maica Domnului
cu plângerile lor. Şi au început s-o roage: ”Maica Domnului, nu ne
lăsa aici singuri, e mult de când suferim”. Alţii spuneau: ”Noi cât
timp suferim ducem lipsă mare de apă, nu avem nici o picătură de
apă, iar focul este de nesuferit” – şi aceştia vărsau lacrimi amare, iar
Maica Domnului plângea pentru ei şi le spunea: ”Când aţi trăit pe
pământ nu m-aţi chemat niciodată pe mine şi nu mi-aţi cerut ajutorul
meu – şi nici nu v-aţi rugat Fiului meu şi Dumnezeului Celui viu.
Acum nici eu nu pot să vă ajut, că nu pot îndupleca voia Fiului
Meu, iar El nu poate trece peste voia Tatălui său Cel ceresc – şi de
aceea nu vă pot ajuta şi nu pot mijloci pentru voi. Eu nu pot milui
decât pe cei ce suferă în iad – aici este Tartarul sau Gheena -, căci
pentru cei de la iad se roagă preoţii şi Biserica, pentru care se fac
milostenii şi fapte bune – şi pentru care se dau Sfinte Liturghii, căci
ei au fost vrednici de milă cât au trăit pe pământ”.

Când am fost la iad mi se dădea să mănânc tot felul de
viermi vii şi morţi descompuşi şi puturoşi. Eu strigam şi spuneam:
”Cum să-i mănânc?” Iar ei îmi ziceau: ”N-ai păzit postul cât ai
trăit pe pământ, ci ai mâncat carne, dar în acele zile aveai impresia
că mănânci carne, dar ai mâncat viermi şi aici tot viermi să
mănânci”. Iar în locul laptelui pe care îl mâncam în zilele de post
mi se dădea să mănânc tot felul de spurcăciuni.

Apoi am început să ne ridicăm din nou, iar cei care au
rămas la iad strigau cu putere către Preasfânta Fecioară şi Maica
Domnului nostru Iisus Hristos: ”Nu ne lăsa pe noi Maica
Domnului”. Apoi se lăsă peste dânşii întunericul, iar eu mă aflam
din nou pe platforma de pe care Împărăteasa Cerului îmi arătase
toate acele locuri înspăimântătoare. Ea tot aşa şi-a aşezat mâinile
pe piept, a ridicat ochii către cer şi a întrebat ce să facă cu mine,
unde să mă ducă? Iar Domnul a spus: ”Las-o să se întoarcă pe
pământ; slobozeşte-o de părul capului”. Eu am făcut cum a poruncit
Împărăteasa Cerului care mergea alături de mine. Şi când am ajuns
la o prăpastie care nu avea sfârşit Împărăteasa Cerului mi-a zis:
”Întinde mai întâi piciorul drept, apoi piciorul stâng”. Eu
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i-am răspuns: ”Îmi este tare frică, mi-e teamă să nu cad”. Ea mi-a
răspuns: ”N-avem nevoie ca tu să cazi!”. ”Dar am să mor”. “N-ai
să mori!” Atunci mi-a dat în mână o cosiţă pe care am luat-o în
mâna dreaptă. Cosiţa era împărţită în trei rânduri. După aceea
Împărăteasa Cerului a smucit, iar eu am zburat spre pământ.
Vedeam cum pe pământ alergau maşinile şi oamenii se grăbeau la
lucru, iar eu stam culcată pe o platformă – şi atunci, într-o clipă,
m-am trezit pe pământ. Era la amiaza zilei a treia.

După lumina frumoasă ce era acolo sus nu mi-a mai plăcut
pe pământ, dar n-aveam ce face. M-am dus la spital, m-am apropiat
de morgă: era închisă. Am intrat înăuntru şi am privit trupul meu
care era mort, întins şi nemişcat. Capul stătea într-o parte şi o
mână, de asemenea, atârna în jos şi numai o coapsă era lipită de
alte cadavre. Cum a intrat sufletul în corp nu ştiu, numai că am
simţit un fel de frig. De îndată ce mi s-a eliberat coapsa ce era
lipită de un cadavru mi-am strâns coatele lângă genunchi. În acest
timp au adus pe năsălie un bărbat mort cu picioarele tăiate de tren.
Am deschis ochii, m-am mişcat, dar ei m-au aşezat în poziţia pe
care îi aşezaseră pe toţi morţii. M-am îndoit şi m-am mişcat şi
atunci au început să fugă de groază care încotro. După aceea a
venit sanitarul şi doi medici. Au spus că trebuie încălzit creierul
cu beculeţe. Aceasta s-a întâmplat la 25 februarie 1965 ora 9
dimineaţa. Pe trupul meu se aflau opt cusături, căci toţi au făcut
practică pe trupul meu. Când m-au încălzit, după două ore am
deschis ochii şi am început să vorbesc. Cadavrul meu era numai
pe jumătate mort! Treptat se refăcea; de asemenea şi creierii mei.

Eram hrănită artificial. După zece zile mi-au adus o gustare,
pâine cu smântână şi cafea. Dintr-o dată am spus că nu voi mânca;
sora spunea şi mă convingea să mănânc. Toţi din salon şi-au
îndreptat atenţia spre mine. În acel moment a venit la mine şi
medicul şi a început să mă întrebe de ce nu mănânc? Atunci am
răspuns: „Astăzi este vineri, nu voi mânca de dulce. Dacă vă veţi
aşeza lângă mine vă voi povesti tot, unde am fost în această vreme
– şi ce am văzut”. El s-a aşezat şi a început să asculte. Cine
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nu respectă zilele de post şi nu cinsteşte miercurea şi vinerea
precum şi toate posturile, acolo i se dă să mănânce în loc de lapte
tot felul de târâtoare şi şerpi şi în loc de carne, viermi. Această
hrană li se dă tuturor celor ce au murit fără pocăinţă, fără spovedanie
în faţa preotului şi fără Împărtăşanie… şi de aceea eu nu voi mai
mânca în zilele de post  niciodată… cu smântână.

Medicii ascultându-mă făceau feţe – feţe, când se roşeau,
când se făceau palizi. S-au mai adunat şi alţi medici şi surori care,
de asemenea, ascultau ce le spuneam şi ce am văzut şi auzit, precum
şi despre viaţa de dincolo de mormânt. Şi le mai spuneam că nu
mă doare nimic. După aceasta a început să vină la mine la spital
multă lume şi eu le spuneam toate cele ce văzusem în viaţa de
dincolo de mormânt. Iar mai târziu miliţia a început să-i alunge pe
cei care se grămădeau să vină la mine şi să mă cunoască; iar pe
mine m-au mutat în alt spital, spitalul orăşenesc, unde eu m-am
făcut bine complet. Acum medicii erau curioşi cu toţii să vadă
cum am revenit la viaţă odată ce maţele mele erau putrede şi toate
măruntaiele mele erau vătămate şi intraseră în putrefacţie când m-
au operat. Şi ştiau că după operaţie măruntaiele mele au fost
aruncate pe unde s-a nimerit, iar eu cusută pe pântece.

Pentru ca să se încredinţeze ei au hotărât să mă opereze
din nou. Când şeful medicilor a anunţat acest lucru în scopul de a
deschide din nou abdomenul meu, Valentina Vasilievna a spus:
”Pentru ce să o mai tăiem? Toate măruntaiele ei sunt complet
sănătoase”. Dar n-au vrut să asculte pentru că ştiinţa şi religia se
bat cap în cap. Şi voiau să vadă şi să pipăie căci nu credeau în
minuni. I-am rugat să nu-mu închidă ochii, adică să nu mă adoarmă,
căci pe mine nu mă doare nimic. Doctorii mi-au scos măruntaiele
pe masă. Eu priveam în tavan totul prin oglindă. Eram adormită,
întrebam pe cei din jur ce este cu mine? Ce boală am? Medicii au
spus: ”La dumneata toate sunt sănătoase!”. În acel moment a sosit
şi medicul care mi-a făcut operaţia împreună cu alţi medici. Ei s-
au uitat la mine şi la măruntaiele mele şi au spus: ”Dar unde este
boala? Ea a avut toate măruntaiele putrede, iar acum
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sunt sănătoase” – şi toţi medicii erau cuprinşi de mirare şi de groază.
În timpul acestei operaţii medicii întrebau: ”Claudia, te doare?”
Am răspuns: ”Nu mă doare nimic!” Ei alergau plini de groază pe
scări, se apucau de cap, îşi frământau mâinile şi erau palizi ca
nişte cadavre. Eu le spuneam: ”Domnul şi-a făcut milă de mine
pentru ca să merg şi să spun şi altora. Iar dumneavoastră să vă fie
o înţelepciune ca să credeţi că deasupra noastră este puterea Celui
Preaînalt. I-am spus medicului evreu: ”Dacă tu crezi toate acestea
atunci du-te de te botează şi cunună-te!”. El s-a făcut roşu de
nedumerire. Valentina Vasilevna care m-a operat, a ieşit în coridor,
s-a prăbuşit pe un divan şi a început să plângă cu hohote. A fost
întrebată: ”De ce plângi? A murit Clava?” Ea a răspuns: ”Nu a
murit, dar sunt uimită de această minune vădită – şi i-a rugat să
aibă grijă de mine personal, temându-se ca nu cumva cineva să
mă omoare”. Ea îmi zicea Clava. Mă hrănea şi îmi gătea mâncare
personal. Directorul Institutului de Medicină s-a mirat, de
asemenea, zicând că acesta este un caz unic în istoria universală.

Când am ieşit din spital am invitat pe preotul pe care
totdeauna îl ocăram şi-l batjocoream ca pe un trântor, dar care este
un mare om şi un bun slujitor al altarului Domnului. M-am spovedit
la el, m-am împărtăşit cu Sfintele Taine, a făcut o slujbă în casa mea
şi mi-a sfinţit casa. Până atunci în casa mea nu era decât murdărie,
bătăi, beţii şi se făceau ce nu se poate povesti. Am 40 de ani cu
ajutorul Domnului şi a Împărătesei cerului şi cu mila Domnului
merg la Sfânta Biserică şi îmi trăiesc viaţa creştineşte. Mă duc şi
unde am lucrat, propovăduiesc ce mi s-a întâmplat, ceea ce am văzut
şi am auzit în viaţa de dincolo de mormânt. Primesc acasă pe toată
lumea şi de asemenea le povestesc ce mi s-a întâmplat.

Iată cum îi sfătuiesc pe toţi aceia ce nu vor să primească
aceste întâmplări despre care am povestit: ”Pocăiţi-vă de păcatele
voastre şi de purtările rele în faţa preotului şi veţi primi dezlegarea
păcatelor şi viaţa cea veşnică”. Amin.

( “Contemporanul” 15 februarie 1965).
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Tradiţia spirituală de la
Simonopetra

Arhim. Elisei

Nota Ed. Sourozh: Părintele Elisaios, stareţul Sfintei Mănăstiri
Simonopetra din Muntele Athos a fost invitat să rostească un cuvânt de
învăţătură în faţa adunării anuale a Prietenilor Muntelui Athos din anul trecut
2002. Adunarea a avut loc pe 28 septembrie la Colegiul Sfânta Ana, Oxford.

„Prietenii Muntelui Athos”, în număr de peste 600 în lumea întreagă,
alcătuiesc o grupare iubitoare al cărei scop este de a-i ajuta pe călugării din
Sfântul Munte să facă ceea ce ei realizează cel mai bine: a continua tradiţia
athonită de rugăciune. De curând, Prietenii au asigurat fondurile necesare
restaurării Turnului Protaton; ei sunt angajaţi continuu într-un program pe
lung termen pentru curăţirea vechilor poteci de picior şi pentru cărări care
leagă între ele diverse mănăstiri. Cei interesaţi în informaţii suplimentare şi
aderarea la grupare pot scrie către Hon. Secretary, Milton, Banbury OX15 4HH.

După mulţi ani şi multe invitaţii, iubirea Prietenilor Muntelui
Athos a reuşit în cele din urmă să ne aducă din Grădina Maicii Domnului
într-un loc prietenos: Oxford, sediul Prietenilor propriei Sale grădini.
Vă mulţumesc în chip deosebit pentru aceasta.

Ne-am înţeles că ar trebui să vorbesc despre ceva foarte spe-
cific; dar care din cele ce ne sunt nouă foarte aproape ar fi în acelaşi
timp cu adevărat interesant şi pentru dumneavoastră? După multă
chibzuire, am hotărât să aduc înaintea dumneavoastră „tradiţia spirituală
a Simonopetrei”. Nu va fi o istorie a mănăstirii – deja cunoscută de
mulţi – nici nu se va referi la crearea vreunei şcoli athonite de
spiritualitate. Nu! Vă voi prezenta câteva detalii ale vieţii noastre, detalii
uşor de recunoscut pentru că ele poartă un anumit înţeles - ele sunt noi
şi în plină mişcare. Cineva a spus – şi afirmaţia sa este în mod sigur
adevărată – că memoria tinde să depoziteze şi să prindă amintirile prin
gusturi şi mirosuri. Ceea ce am gustat şi cele ale căror miros l-am simţit
le vom aminti şi rememora cu o mai intensă claritate decât simpla
descriere a unor diverse stări sau mărturii ale istoriei mănăstirii.

Nu voi deprecia Sfântul Munte sau Simonopetra
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descriindu-le drept locuri care păstrează admirabil de bine conservată
cultura bizantină – un muzeu distins care ne oferă imagini ale unui trecut
măreţ. În loc de viaţa fiecăruia din noi, dinăuntrul sau din afara Sfântului
Munte: imaginea călugărului care luptă şi suferă pentru a apăra şi păstra
sfinţenia ca tradiţie vie.

Părintele Placide, într-o cuvântare intitulată „Sfântul Munte din
Europa”, face un comentariu foarte potrivit pe care aş vrea să-l redau
integral: „Preocupările culturale şi intelectuale ale călugărilor celţi şi
anglosaxoni, care au răspândit Evanghelia în nord vestul Europei, au
fost semnificative şi de o considerabilă influenţă. Dar întreaga această
activitate exterioară a izvorât dintr-o sursă mistică, intensa viaţă
lăuntrică a acelor călugări: <<Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă>>”.

Dacă mănăstirile la care se referă părintele Placide au produs o
astfel de rodire; dacă, datorită lor, Europa medievală s-a modelat
devenind un focar remarcabil de civilizaţie alimentat cu apa valorilor
Evagheliei, nu a fost datorată în primul rând faptului că monahii lor au
copiat manuscrisele lui Virgiliu sau Ovidiu, că au deschis şcoli, au
construit bazilici sau au şlefuit bijuterii elegante. A fost pentru că unii
oameni, silindu-se şi stăruindu-se să-şi stăpânească patimile şi să fie
curăţiţi de duhul Fericirilor, au dobândit astfel acea pace mistică, acea
linişte tainică a inimii pe care nu o poate da nici arta, nici ştiinţa. Ne
răsună mereu acea cugetare familiară a Sfântului Serafim de Sarov:
„Întemeiază pace în sufletul tău şi mii în jurul tău se vor mântui”.

Fireşte, pe timpul Imperiului Bizantin, nu era nevoie ca tocmai
călugării să pună în mişcare iniţiative culturale şi educaţionale pe o arie
atât de extinsă. Oricum, ei păstrau adânc înlăuntrul lor sensul prezenţei
tainice (mistice) a Domnului. Tradiţie spirituală aşadar, înseamnă o
amintire vie, mistică şi sacramentală, tainică şi prin Sfintele Taine a
vieţii sfinţilor o gustare şi o simţire, un contact palpabil cu viaţa
Părinţilor, cu chipul lui Dumnezeu în om, cu locul, sudorile nevoinţelor,
veşmintele, cuvântul scris.

Neîndoielnic nu este decât o unică Tradiţie! Dar există, totuşi,
o varietate de expresii locale şi personale ale acestei Tradiţii. Cum a
scris cineva: „Toate cele din viaţa ortodoxiei sunt un chip al Sfintei
Treimi”. O mănăstire poate fi foarte diferită de alta, dar toţi călugării
recunosc - care s-au retras de bună voie din lume, din familiile lor,
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şi-au părăsit patria, viaţa dinainte pentru a devenii copii adoptivi ai Maicii
Domnului - cea mai izbitoare trăsătură a monahismului athonit este aceea
că el se constituie într-o mare familie ai cărei urmaşi recunosc obligaţia
pe care o au faţă de înaintaşii lor, faţă de Bătrânii lor din trecut, pe care
îi numesc de obicei „bunici”. Acest simţ al legatului spiritual, a
moştenirii duhovniceşti, este o extremă importantă.

Dacă tradiţia mistică a Sfântului Munte a fost păstrată peste o
mie de ani neîntinată şi în plină putere,  aceasta este pentru că grija de
căpetenie a călugărilor a fost de a păstra, de a-şi încorpora, de a trăi şi
de a cultiva această predanie. Afirmarea şi susţinerea acestei tradiţii şi
moşteniri nu are nimic de a face cu un „cult al personalităţii”, static sau
fundamentalist; aceasta este o idee vehiculată de anumiţi oameni care
aplică abuziv Ortodoxiei modele străine ei şi criterii „în vogă” acum. De
fapt, această râvnă şi pietate sunt viaţa însăşi, continuitatea organică a
vieţii, desfăşurarea unei vieţi autentice. În tradiţia monastică, duhovnicia
adevărată se trăieşte desăvârşit în chip personal, ipostatic. Ea este asimilată
liber de fiecare persoană, deşi, ea este totuşi, o comunitate!

În limitele creionate mai sus, care este aşadar în mod precis
tradiţia spirituală vie, adică trăită, a Simonopetrei?

„Topos”-ul: adevărată stâncă pe care stă
mănăstirea.

Mănăstirea noastră nu este nici cel mai vechi şi nici cel mai
important dintre aşezămintele athonite. Dar pentru noi ea este cea mai
remarcabilă, de o impunătoare semnificaţie atât prin edificii, cât şi prin
aşezare. Suspendată între cer şi pământ ea pare un turn care creşte în
înălţime în fiecare zi, sau o corabie aflată în mijlocul mării şi lovită de
valuri. Ambele imagini sunt simbolice pentru viaţa monastică, o viaţă
care, după cum spune Sfântul Ioan Scărarul, este „un continuu asalt
împotriva firii”.

Este o stâncă, asemeni unei coloane, rivalizând cu vârful
Athosului, aflată la capătul peninsulei, purtându-şi monahii „spre o altă
existenţă”: spre împărăţia cerului. Călugării noştri întăriţi de această
cetate pentru a desăvârşi urcuşul, înălţarea, pentru a cuceri iubita şi
aşteptata Împărăţie a lui Dumnezeu. Zidurile mănăstirii nu închid şi
străjuiesc orizonturile. Dimpotrivă, într-un fel misterios
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deschid ferestrele şi porţile cerurilor.
Acest loc de înaltă şi impunătoare dificultate este prima trăsătură

a vieţii mănăstirii – ceva căruia se supun, dar se şi impune asupra
călugărilor. Trebuie neapărat să fi luat hotărârea să devii oarecum un
stâlpnic pentru a fi gata să duci o astfel de viaţă atât de puţin
„atrăgătoare” şi monotonă în vârful stâncii aceleia. Iar aceasta este o
provocare, o îndrăzneală şi curajoasă mare răsplată între prindere, dar
având asigurată o mare răsplată.

Peştera lui Simon, întemeietorul Sfintei noastre
Mănăstiri

Peştera întemeietorului mănăstirii noastre, Sfântul Simon, este
o binecuvântare pentru călugări, un loc de odihnă şi mângăiere1 . De
fapt, toate mănăstirile Athosului au fost binecuvântate de existenţa unei
peşteri – Simonopetra nu este o excepţie. Aceasta înseamnă că toate au
trăirea isihastă ca punct de plecare întemeietor.

Sfântul Simon a trăit la sfârşitul secolului al XIII– lea. A fost
un pustnic a cărui peşteră, locul lui de vieţuire, era – şi încă este – faţă
în faţă cu mănăstirea, vis-a-vis. Fără nici o îndoială că ştiţi foarte bine şi
istoria monahismului pe Sfântul Munte. A început cu isihaşti şi, cu toată
întemeierea de mari mănăstiri împărăteşti, caracterul isihast al Athosului
a fost păstrat întotdeauna. Sfântul nostru şi-a petrecut viaţa în peştera
aceasta: o viaţă aspră, dar o viaţă liberă de agitaţii şi neastâmpăr. S-a
străduit să-şi adune toată puterile sufletului şi să nu aibă nici o legătură
cu lumea din afară, ca să se înalţe spre cer în rugăciune. Pe cât se retrăgea
în această peşteră îngustă şi umedă, pe atât i se deschidea sufletul pentru
mângâiere şi pentru prospeţimea cerului. Sfântul Simon ne-a lăsat nouă
predania şi moştenirea vie a vieţii ascetice, de nevoinţă, hotărârea tare
de a căuta şi dori pe Dumnezeu. Acest om cucernic, un prototip pe care
să-l urmezi, personifică (ipostaziază) pentru noi acea tradiţie care, chiar
şi în zilele lui, fusese şi a fost transmisă din generaţie în generaţie.
Astfel că această viziune, grija noastră pentru peştera Sfântul Simon şi
luptele lui duhovniceşti duse din iubire pentru Dumnezeu, rămân şi în
ziua de azi punctul de plecare, condiţia probabilă şi contextul, mediul
vieţii unui călugăr simonopetrin.
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Lumina noului Betleem
Absorbit cu totul în rugăciunea minţii, Sfântului Simon i s-a

dăruit într-o zi de Crăciun o vedere dumnezeiască a Stelei de la Betleem,
pe care el a văzut-o stând chiar deasupra stâncii pe care se află azi
mănăstirea. Acest amănunt este de temelie pentru viaţa mănăstirii şi a
întregii chinovii: întemeierea aşezământului Simonopetru este rezultatul
direct al acestei descoperiri a lui Dumnezeu în lumină.

Dumnezeu este lumină şi întru lumina Sa El Se descoperă pe
Sine, nu numai eshatologic [la sfârşit], ci şi mistic [în Taine]. Nenumărate
sunt experierile (trăirile directe) ale luminii necreate la athoniţi, din
vechime sau mai apropiaţi în timp. Această experiere a slavei lui
Dumnezeu, aşa cum ne este prezentată de Sfântul Grigorie Palama,
rămâne măsura monahismului ortodox.

Sfântul Simon nu a primit descoperirea dumnezeiască fără să o
probeze, sau fără să se îndoiască de ea; dar în cele din urmă s-a încredinţat
că era cu adevărat de la Dumnezeu; auzind o voce cerească care îl
îndemna să construiască o mănăstire pe stânca aceea, să-i dea hramul
Naşterii Domnului şi să-i pună numele „Noul Betleem”. Lumina lui
Dumnezeu ca revelaţie este îndreptarul vieţii noastre, dar aceasta numai
dacă ne-am lepădat cu totul de orice aşteptare a vreunei vederi (viziuni)
întemeiată pe noi înşine, pe puterile sau „meritele” noastre. Alături de
alţi sfinţi care au fost învredniciţi să vadă pe Dumnezeu întru lumina
Sa, Sfântul Simon ajunsese mai înainte la o binecuvântată stare de
smerenie adâncă, de lepădare de sine şi de neîncredere în sine, în propriile
puteri duhovniceşti.

Dumnezeu se face văzut doar celor smeriţi şi săraci cu duhul –
celor ce stăruie în locul lor având ca singură lucrare cea de a fii sub
vederea lui Dumnezeu oferindu-I-se pe ei înşişi ca un vas gol, gata să
primească în el mana cerească prin harul lui Dumnezeu. După cum spune
Gheron (Bătrânul) Aimilianos „numai stând aici şi fiind văzut de
Dumnezeu pot eu să înţeleg şi să-mi măsor nevrednicia, să cred eu
adevărat că sunt nevrednic, dându-mi seama că în această stare plină
de nădejde a fără-de-nădejdi, Îl voi vedea pe Dumnezeu”.
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Mănăstirea cu viaţă de obşte (coenobium-ul)
Vederea Luminii de către Sfântul Simon a fost nu doar o

descoperire a slavei lui Dumnezeu ca răsplată pentru nevoinţele lui
sihăstreşti, dar şi punctul de pornire al întemeierii mănăstirii. Înălţarea
unui lăcaş mănăstiresc pe stâncă era strâns legat de porunca de a lăsa
viaţa singuratică, pustnicească. Astfel, plin de ardoare dumnezeiască şi
de iubire pentru fraţii lui întru Hristos, Sfântul Simon şi-a părăsit
adăpostul din piastră şi a ridicat mănăstirea ce se înalţă spre cer,
pecetluind-o cu acel caracter al vieţii sale modelat de peşteră. Chiar şi
în prezent, mănăstirea este un complex de peşteri. Fiţi atenţi la
următoarea înlănţuire de fapte: nevoinţele Sfântului Simon – bunăvoinţa
lui Dumnezeu şi ivirea luminii ca răsplată pentru luptele lui Simon –
porunca de la Dumnezeu ca Simon să lase viaţa sihăstrească din peşteră
şi să se străduiască să o treacă într-o obşte pe stâncă.

Aşadar, aşezământul cenobitic al Simonopetri, la fel ca multe
alte mănăstiri atât din răsărit cât şi din Apus, are ca început arătarea şi
descoperirea luminii lui Dumnezeu. Totodată, călugării au din partea
Sfântului lor întemeietor promisiunea că, adunaţi cu toţii într-un singur
loc, vor fi învredniciţi, acum şi aici, să se bucure de slava lui Dumnezeu.
Sfântul Simon isihastul ne-a lăsat ca moştenire înţelegerea faptului că
viaţa de obşte este lumină; este trăirea Bisericii ca Taină, pregustare a
lumii ce va să fie. Sau, pentru a ne exprima în alt fel de termeni, „am
primit în moştenire înţelegerea interioară că viaţa în comunitate este
lumină; ea este experierea Bisericii ca taină, proiectată vizibil dinspre
lumea care va fi”.

Noi, fii spirituali ai Sfântului Simon, atât monahul în viaţă, cât
şi fratele nou venit, mergem în urma paşilor lui şi după a sa pildă. Este
de datoria noastră să facem să dea roadă o sinteză dintre vieţuirea
împreună cu bucuria fraţilor şi intensă datorire în tăcere după Dumnezeu.
Această dorire este cea despre care ne vorbeşte unul din cele mai vechi
texte ale tradiţiei monahale (Prologul la Istoria Călugărilor Egipteni)
folosind cuvintele: „dulcea şi armonia-sunătoare a aşteptării lui
Dumnezeu”. După cum ne învaţă Bătrânul nostru Aimilianos: „Călugării
nu abandonează lumea şi pe fraţii lor oamenii; ei lasă în urmă doar
tulburarea şi zăpăceala lumii pentru a alcătui o nouă comunitate, o
împreună-locuire a lui Dumnezeu şi a oamenilor, un semn al Noului
Ierusalim şi o pecete a lui”. Aceasta este <<diakonia>>



 Porunca Iubirii  3-4 / 2003 85

lor, slujirea lor pentru Biserică. Ei trăiesc împreună, într-unul şi acelaşi
loc; ei cultivă un fel de a trăi distinct, o cale de recunoaştere şi înţelegere
a acestei frăţietăţi articulată (modelată) de cuvintele Bătrânilor
(Gheronda) care păstrează cugetul şi duhul comun al tradiţiei Sfinţilor
Părinţi Ortodocşi: „Doar atunci când îmi asum acest fel de a gândi,
când îl accept şi îl cultiv, doar atunci simt în comunitatea părinţilor
apropierea până la palpabil a lui Dumnezeu. În felul acesta trăiesc în
fiecare zi în Lumină şi toate îmi sunt noi în fiecare zi”.

Moştenirea spirituală lăsată posterităţii de Sfântul Simon fiilor
lui duhovniceşti este formulată dintr-o făgăduinţă şi o nădejde: aceea
că ei se vor învrednicii să guste din roadele vieţii isihaste şi ale rugăciunii
lăuntrice înlăuntrul adunării obştii. Iar această făgăduinţă rămâne cea
mai puternică şi vie legătură pentru regenerarea continuă şi înaintarea
duhovnicească a mănăstirii; ea este aşadar caracteristica de căpetenie a
frăţiei din prezent. De-a lungul diverselor etape ale istoriei mănăstirii,
devotamentul şi fidelitatea faţă de această tradiţie a înregistrat fluxuri
şi refluxuri; dar ea nu a fost niciodată uitată! În veacul al XIV– lea,
Sfântul Grigorie Sinaitul, un mare far al monahismului şi desăvârşit
învăţător al rugăciunii lăuntrice, se retrăgea mereu şi mereu în apropiere
de Simonopetra pentru a găsi linişte şi a ocoli mulţimea de oameni care-
l căuta.

Dreptul Nicodim din Sfântul Munte ne furnizează o mărturie
indiscretă asupra faptului că părinţii de la Simonopetra citeau
manuscrisele Sfântului Grigorie Palamas despre isihasmul şi rugăciunea
lăuntrică, pentru că ei le-au copiat şi le-au dat Dreptului Nicodim pentru
publicare. Din nefericire, această ediţie nu a văzut niciodată lumina
zilei, fiind distrusă într-o casă de editură din Viena.

Sosirea la Simonopetra în sec.XVIII a Sfântului Paisie
Velicikovski împreună cu ucenicii lui – cincizeci de călugări de la Schitul
Profetului Ilie – a reînviat tradiţia isihastă a mănăstirii. Este de regretat
că ei erau urmăriţi2  de braconierii din Tesalonic, care cereau achitarea
datoriilor mănăstirii – ca rezultat al crescândelor probleme economice,
mănăstirea a trebuie să fie închisă. Călugării nu au reuşit să găsească
fondurile băneşti necesare şi după câteva luni au plecat.

Cu toate acestea, timpul petrecut de Sfântul Paisie în mănăstirea
noastră a fost o mare binecuvântare pe care ne-o reaminteşte mereu o
icoană murală din trapeza noastră, compoziţie în care



     Porunca Iubirii   3-4 / 200386

Sfântul se află alături de întemeietorii şi sfinţii bărbaţi care au pecetluit
viaţa mănăstirii. Aşa cum o face şi slujba, anume alcătuită de unul din
călugării noştri (care se cântă în cinstea sfântului în fiecare an pe 15
noiembrie), chipul lui din icoană aminteşte cu stăruinţă ce a făcut Sfântul
Paisie pentru reînvigorarea tradiţiei isihaste şi a rugăciunii lăuntrice.
Acest popas de la Simonopetra a dus la plecarea lui în România, unde,
după cum se ştie, a întemeiat la Neamţ şi Secu, în Moldova, o comunitate
uriaşă de o mie de călugări, care a devenit centrul de răspândire a
isihasmului şi a tradiţiei filocalice în ţările slave.

S-au scurs multe vecuri pline de tot felul de evenimente până în
zilele noastre, în care Bătrânul nostru Aimilianos, a început o reînviere
a viziunii şi vieţii Sfântului Simon. Aşa cum vă este cunoscut, anul
1963 a fost anul o mie al Sfântului Munte. S-au oficiat mari ceremonii
de sărbătorire, cu toate că situaţia în Athos părea disperată. Mulţi
„presimţeau” că nu va mai trece mult timp şi Muntele va fi greu lovit şi
va fi transformat în muzeu. Numai puţini dintre călugări gândeau altfel,
ştiind că tradiţia mistică nu se poate pierde niciodată. Printre aceştia se
aflau atât sihastrii cât şi trăitorii în obşte, ca de pildă Gheron (Bătrânul)
Iosif Isihastul, Sfântul Siluan, Ioachim de la Schitul Ana, Athanasios de
la Grigoriu, Kalinikos Isihastul, Gheron Abimelec, Daniel de la
Katounakia, Nikonde de la Karoulia, Isaac de la Dionisin, Savva
Mărturisitorul, Ignatie Mărturisitorul, Kodanatos de la Karakalon, Filaret
de la Konstamonitou, Gherasim Menagias, părintele Paisie, Efrem de
la Katounakia şi încă mulţi alţii. Au rămas ascunşi, dar ca tăciunii vii
îngropaţi în cenuşă, ei au dus mai departe tradiţia Părinţilor, în tăcere şi
umbră. Şi aşa se pregătea în Sfântul Munte o minune. Dar ea s-a dezvăluit
abia după trecerea câtorva ani.

Gheron Aimilianos – „ştie Domnul cum şi de ce”3  – a năzuit
încă din copilărie să-şi petreacă anii în legătură trăită, vie, cu Dumnezeu.
Cu binecuvântarea episcopului Dionisios de Trikala, el s-a înrădăcinat
la venerabila mănăstire Sfântul Visarion, dintr-un ţinut păduros al
Tesaliei. Această mănăstire, încă activă şi acum, este căminul unei obşti
frăţeşti sub cârmuirea Bătrânului Ignatie, el însuşi fiu duhovnicesc al
Bătrânului nostru. În acea mărturisire i s-a dăruit părintelui Aimilianos
o descoperire a vieţii călugăreşti, sau, poate mai bine spus, o trăire de o
tainică adâncime, o experienţă profund mistică: lumina lui Dumnezeu
– care s-a revărsat asupra lui la ceasul Sfintei Liturghii. De
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atunci, fiecare Sfântă Liturghie slujită de el - pregătită de o lungă
priveghere - este o trăire înaltă a slavei lui Dumnezeu, o mistagogie,
rememorare a evenimentelor hotărâtoare de descoperire dumnezeiască
ce au pecetluit istoria poporului lui Israel (el descrie acestea într-un
mod ceţos într-una din scrisorile sale). Drept urmare s-a hotărât cu tot
cugetul său să urmeze calea tradiţiei pustniceşti şi să nu-şi ia asupra sa
îndatoriri ecleziastice în lume.

Mitropolitul avea încredere în părintele Aimilianos şi pe la
începutul anului 1960 i-a dat stăreţia mănăstirii Schimbării la Faţă da la
Meteora. Pilda Bătrânului şi viaţa lui aspră ne-a atras pe mulţi pe stâncile
locului aceluia. Erau doar câţiva călugări acolo, dar numărul celor ce
au venit pe urmele Bătrânului creştea zi de zi. Noi, copii de pe la două
colibe din jur, în vârstă de 14, 15 sau 16 ani, urcam adesea pe Meteora,
pe jos, ca să-l vedem pe Gheronda (Bătrânul), să-i ascultăm cuvintele,
să priveghem împreună cu el şi să participăm la Liturghia slujită de el.
Rezultatul a fost că o vâlvătaie monastică de mare putere s-a aprins în
noi. Bărbaţi şi femei, din cler sau laici, de pe tot cuprinsul Greciei, unii
chiar şi de peste hotare, veneau să-l viziteze pe Gheronda şi cu adevărat
mulţi din ei, fiecare într-un fel personal, aveau parte de ajutorul lui.

Ne amintim cu drag şi nostalgie, de anii petrecuţi la Meteora:
entuziasmul nostru copilăresc pentru sărbători şi sfinţi felul în care
vestejeam şi condamnam grijile pământeşti, slujirea liturgică plină de
demnitate, bucuria vieţii duhovniceşti. Chiar şi acum ne răsună cu emoţie
cuvintele ceremoniale rostite de Bătrân, binecuvântări cum ar fi „Pace
tuturor” de la Liturghie, ceasuri, miezonoptici, vecernie. Acolo am
învăţat slujbele Bisericii, Psaltirea, utrenia, vecernia, ceasurile,
pavecerniţa. Scrierile sihaştilor se aflau în ghiozdanele noastre, la un
loc cu manualele de şcoală. Acolo râvneau la vieţile celor doi sfinţi
Athanasie: cel din Meteora şi cel din Athos. Acolo, pe stâncă, visam la
vârful Athosului şi pustia Sfântului Antonie şi a Sfântului Pavel cel
Simplu. Acolo rugămintea rămasă din vechime: „Spune-ne un cuvânt,
Avva” se transforma în realitate concretă.

Poate fără să-i înţelegem consecinţele, murmuram rugăciunea
Sfântului Grigorie Palama: „Doamne, luminează-mi întunericul;
luminează-mi întunericul”. Cât de inspirate erau îndemnurile bătrânului
şi care rămâneau gravate în sufletele tinerilor şi adolescenţilor de atunci:
„Să aveţi nădejde în Dumnezeu, toată viaţa să fie o rugă spre
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Hristos Dumnezeul nostru”.
„Alege ca mai bine să-i iubeşti tu pe ceilalţi decât să fi tu iubit de ei”.
„Fiecare om are o chemare categorică de a deveni sfânt. Ţinta vieţii
noastre de creştini este de a dobândi Sfântul Duh”.
„Bucuria este o condiţie mergătoare vieţii duhovniceşti”
„Nu vorbi despre Dumnezeu, apropie-te de El prin trăire; nu scrie despre
Dumnezeu, îţelege-L”.
„Deşi puterile cugetului sunt încă necoapte, este de mare folos pentru
tineri să înceapă să se străduiască pentru curăţie, idealul monahal,
precum şi pentru multe, multe altele de acest fel”.

Doream să trăim în tradiţia Sfântului Athanasie de la Meteora,
un model, un prototip de viaţă isihastă în mănăstire de obşte. Dar
împrejurările nu erau întru totul potrivite. După câţiva ani, noi călugări
şi fraţi începători de la Meteora, urmând unei invitaţii, ne-am mutat în
Sfântul Munte pentru a descoperi o tradiţie mai dinamică. Această mutare
în Sfântul Munte a marcat o nouă treaptă pentru noi. Nu întâmplător au
ales Simonopetra: călătoria noastră era de la un munte de piatră la altul
asemănător. Era reîntoarcerea Sfântului Arsenie de la Meteora la punctul
sau de plecare, ceea ce devenise pentru noi un lucru de vitală urgenţă.
Am sosit în anul 1973, într-un mediu nefamiliar – aş putea spune „mitic”
– dar totodată ascetic. Ce am aflat acolo?

Maica Domnului
Maica Domnului apare drept al cincilea element al tradiţiei

noastre spirituale despre care vă vorbesc astăzi. În scrisoarea adresată
întâistătătorilor Sfintei Obşti cu prilejul întronării, părintele Aimilianos
spunea: „Aceasta este ziua înscrierii noastre oficiale sub Acoperământul
Maicii Domnului în Sfântul Munte. Cântam căutare de biruinţă fiindcă
am intrat în carul părinţilor atoniţi. Ceea ce am dorit fierbinte mulţi
ani, iată, găsim acum la picioarele cuvioşiilor voastre... Ne aflăm aici,
în locul unei tradiţii vechi de o mie de ani – dar mai bine zis veche de
două mii de ani! – pentru că este cu neputinţă să tai legătura care
uneşte Sfântul Munte cu întreg monahismul ortodox...

În Sfântul Munte noi am aflat şi am întâlnit Tradiţia Sfintei
Maici Fecioare prezentă în fiecare loc. Am căutat-o fiindcă, citind pe
Sfinţii Părinţi, am văzut limpede că dintre ei, toţi cei care aveau darul
unei trăiri lăuntrice, tainice sau descoperiri şi cuvioasă
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apropiere de Dumnezeu, aveam parte şi de o comunicare lăuntrică din
toată inima, de neasemănat şi o legătură de nezdruncinat cu Persoana
Preasfintei Maici a Domnului.

Aşadar, am venit în Sfântul Munte şi pentru a afla pe Prea Sfânta
Stăpâna noastră. Şi îmi amintesc acum cât de adânc mişcat m-am simţit
când am ajuns la binecuvântatul izvor al Sfântului Athanasie Athonitul.
Din aceeaşi cauză sunt deosebit de mişcat şi de faptul că am primit
stăreţia de la un lavriot4 . Pentru mine este mai de preţ, aceasta decât
dacă aş fi primit-o de la cel mai mare patriarh al tuturor timpurilor.

Cât de copleşitor a fost pentru mine să văd că acest izvor
înseamnă o legătură şi apropiere dintre Prea Sfânta noastră Stăpână şi
o persoana oarecare dintre lumea de dincolo şi cea de aici şi de acum,
între ceruri şi neamul omenesc, între cele la care putem ajunge şi cele
care sunt peste puterile noastre; acolo unde păşim dar nu înţelegem,
deşi acolo se află, tainic, ceva potrivit înţelegerii şi poate fi pătruns
prin ajutorul Prea Sfintei noastre Stăpâne, Maica Domnului. În acea zi
când am fost la binecuvântatul izvor al Sfântului Athanasie, am spus că
am devenit cu adevărat un athonit”.

Părinţii mai vârstnici
A şasea trăsătură de spiritualitate pe care am găsit-o a fost

prezenţa părinţilor mai în vârstă – „bunicii” noştri. Noi am „moştenit”,
ca să zicem aşa, cam zece călugări în vârstă care ne-au primit cu toată
bunătatea şi ne-au oferit tot ceea ce aveau ei mai bun, adică inestimabila
tradiţie orală athonită – o comoară ascunsă. Prin acei călugări simpli şi
fără învăţătură de carte prin şcoli, ni s-au deschis ochii pentru un număr
de patru lucrări şi însuşiri sufleteşti care aveau să fie importante pentru
fiecare din noi:

- O credinţă simplă în Dumnezeu şi în Sfinţi.
- O conştiinţă adevărată, practică, a propriei noastre păcătoşenii.
- Răbdare în toate şi faţă de toţi oamenii.
- Credinţă deplină în rugăciune şi lucrarea dumnezeieştilor slujbe.
Amintesc aici îndeosebi pe părintele Kallistos, care de 70 de ani

nu a ieşit niciodată din Sfântul Munte, nici măcar pentru o singură zi...
Părintele Arsenie petrecuse 7 ani în deplină singurătate ca

sihastru. Se ajuta cu nişte cârlige de metal ca să nu adoarmă noaptea.
Avea rugăciunea neîncetată. Ţinea mereu aprinsă candela de
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la icoana Sfântului Ioan Rusul care-l ajutase într-o noapte să biruie pe
Satan. Spre sfârşitul vieţii a suferit de glaucom; nu a vrut să se ducă la
operaţie, socotind că e mai bine să orbească dacă aceasta este voia lui
Dumnezeu cu el. Fruntea îi era mereu plină de răni şi bube Dădea noaptea
cu capul de podeaua chiliei cerând îndurare de la Dumnezeu. Un om
binecuvântat!

Părintele Ghelasie a fost cel numit să ne predea (juridic) întreaga
mănăstire; din prudenţă, a hotărât ca el să se mute la Daphne – „să nu
se amestece în cele ce va alege şi va făce noua obşte”, spunea părintele.
Cunoscându-şi mai înainte vremea morţii, a cerut îngăduinţa să bată
toaca de vecernie în seara aceea şi apoi şi-a dat duhul curând după ce a
revenit în chilie, în mai puţin de un sfert de ceas.

Şi în sfârşit, voi aminti de părintele Simon, cel care avea
totdeauna pe faţă un zâmbet ca de copil şi era dăruit cu îndelungă răbdare.
Nu îmbrăţişa pe fiecare şi era foarte îngăduitor cu noi toţi – cu adevărat
fiecare călugăr de la noi va trebui să-şi ceară iertare pe lumea cealaltă
pentru toate câte le-am greşit faţă de bunătatea lui. Părintele Simon a
urmat tipicul Bisericii cu acrivie timp de 40 de ani. Dar nu a spus
niciodată „Eu ştiu”, ci întotdeauna „Am auzit...”. Nu a vorbit de rău
niciodată pe nimeni şi nici nu s-a interesat în vreun fel de treburile
lumeşti. Mintea lui rămânea neabătută între zidurile mănăstirii, în
biserică, împreună cu sfinţii, în faţa icoanelor. În orice convorbire căuta
pe cel ce va spune primul un cuvânt de binecuvântare. Pentru cei ce îl
vizitau avea gata alune prăjite puse în cornete de hârtie, pregătite de el
cu grijă şi iubire. Păstrăm multe din cuvintele sale de învăţătură. Se
ruga zi şi noapte ca să se păstreze credinţa în lume. Plecarea lui din
lumea aceasta s-a asemănat cu adormirea Sfântului Efrem Sirul, aşa
cum ne este ca zugrăvită în icoanele bizantine. În doar câteva minute
după moartea sa au venit toţi părinţii să-i aducă mărturia ultimei cinstiri.

Aceşti oameni modeşti erau păstrătorii marii tradiţii bizantine
pe care au transmis-o mai departe cu o excepţională fidelitate. Au învăţat
teologie din manuale şi de la profesori, dar ceea ce ne-au predat şi
înmânat ei a fost un „CUM”: încrederea în cum să trăieşti în comuniune
neîntreruptă cu sfinţii într-o lume transfigurată unde fiecare lucru este
orânduit de Typikon (tipicul tradiţiei Sfinţilor Părinţi ai Bisericii).
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Gheronda (Bătrânul) Aimilianos: Focar şi
împlinire a tradiţiei spirituale de la Simonopetra

Partea cea mai recentă a istoriei şi imaginii mănăstirii se
identifică în prezent cu persoana Bătrânului [n. trad., termenul grec de
reverenţă – Gheronda] Aimilianos. Este ceva cât se poate de firesc,
întrucât într-o mănăstire stareţul [n.trad., bătrânul în limba slavonă]
este cel ce „stă în locul” lui Dumnezeu şi prototipul său este Hristos –
ceva ce se înţelege mai repede şi mai uşor atunci când persoana respectivă
are o experienţă personală adâncă în cele ale lui Dumnezeu şi darul
povăţuirii, al conducerii duhovniceşti a sufletelor. Bătrânul însuşi descrie
aceasta astfel: „Din pricina slăbiciunii noastre avem neapărat nevoie
de un om apropiat, asemănător nouă şi care ne va sta în locul lui
Dumnezeu. Creatorul nostru vrea aceasta şi dă făpturii Sale un bătrân
ca ziditor, un tovarăş slujitor, asemenea nouă, spre a fi <<capătul bolţii
cerului>> - căpătâiul, sfârşitul, centrul şi osia vieţii. El devine criteriul,
adâncul şi înălţimea călugărului, astfel încât acesta din urmă să poată
dobândi <<slăvita libertate a fiilor lui Dumnezeu>>. De aceea, cei ce
se află sub ascultarea unui bătrân îi dezvăluie deseori cursul vieţii lor,
căderile şi urcuşurile lor şi <<pătimirile  binecuvântate>> ale
nevoinţelor lor şi care li se fac obişnuinţă. Vorbesc şi de înaintarea lor
în rugăciune, prin care câştigă dorita <<cetate>>.

Duhovnicia părintească este o armonioasă împreună lucrare
între călugăr şi Bătrânul (stareţul) său şi are drept scop lucrarea în
libertate şi cultivarea persoanei. Această ucenicie nu degenerează într-
un fel de cult al personalităţii, ci se face purtătoare-de-Dumnezeu întru
smerenie şi curaj”.

Bătrânul este inspiratorul nostru, persoana care ne conduce în
chip tainic înspre marea taina a vieţii călugăreşti. El nu ne dă o învăţătură
sistematică, nici nu ne recomandă o metodă teologică. Cunoscând pe
Dumnezeu pe o cale a descoperirii dumnezeieşti, deci în manieră
revelatorie, trăind, experiind cele dumnezeieşti, el oferă tuturor celor
ce doresc să-l urmeze cu fidelitate, posibilitatea de a participa pe un
drum propriu, personal, în această viaţă duhovnicească, viaţa întru Duhul.
În prezent el este bolnav, dar nu devine pentru aceasta mai puţin un
adevărat părinte al nostru.

Cum se simte el în calitatea sa de părinte
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duhovnicesc? Întrucât stareţul unei mănăstiri este tip şi icoană vie a
Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, pe lângă pilda propriei lui vieţi de
rugăciune, nevoinţă şi înfrânare, el împlineşte ca o diakonia (slujire)
rostirea cuvântului. „Fără un cuvânt lucrător”, obişnuieşte să spună
stareţul nostru, „este cu neputinţă înaintarea, progresul unei obşti
călugăreşti sau a unei comunităţi de credincioşi” şi aceasta întrucât
cuvântul lucrător, activ, este un tip de învăţătură spirituală, teologică şi
etică în scopurile ei, care are drept ţel îndrumarea şi formularea părinţilor
monahi pentru o trăire personală a apropierii de Tainele lui Dumnezeu.
Este aşadar sfat, îndemn, lucrare de convingere, judecată, observare,
laudă şi chiar părăsire [pedagogică]. În toate acestea, cuvântul lucrător
ajută şi împodobeşte sufletul, care poate deveni astfel vas pregătit pentru
prezenţa lui Dumnezeu.

Bătrânul nu a urmărit niciodată să folosească puterea cuvântului
spre a impune ucenicilor săi stereotipuri (şabloane) de vieţi monastice
sau pentru a-i sili să uite propriul său mod de a se apropia de Dumnezeu.
Dimpotrivă, într-un spirit de excepţională libertate şi largă deschidere a
minţii el le pune la dispoziţie o educaţie spirituală, o formare
duhovnicească. Deşi o autoritate în tradiţia monahală şi un om al
desăvârşitei respectări a Tipicului Bisericii, el nu se opreşte îngheţat la
categoriile pietăţii externe şi ale unui ascetism de rutină. Scopul lui era
ca fiecare din ucenicii săi să se arate în calitate de personalitate unică în
faţa lui Dumnezeu. Cu spirit larg şi nepărtinitor, darnic cu timpul său şi
acomodându-se binevoitor la aspiraţiile noastre tinereşti, a creat o relaţie
atât de unică şi personală cu noi, încât fiecare din fii lui duhovniceşti
credeam că viaţa şi cuvintele Bătrânului erau numai pentru el singur.

Tocmai pentru a putea oferi o astfel de educaţie, Bătrânul
Aimilianos a primit de la Dumnezeu darul de a deosebi din primul mo-
ment al întâlnirii elementul central al personalităţii fiecăruia din noi.
„Sunt două – trei lucruri”, ne spunea părintele, „care ne pot uni cu
Dumnezeu sau, dimpotrivă, dacă închidem ochii la ele, ne pot face să
nu ne atingem ţelul nostru”. Şi de multe ori, poate după ani de zile, se
putea să ne reamintească un cuvânt care ni-l spusese odinioară, la prima
noastră întâlnire şi care era elementul crucial în întreaga noastră viaţă
duhovnicească.

Respectul lui pentru integritatea fiilor lui duhovniceşti era atât
de mare încât nu a dorit niciodată să ia o hotărâre pentru ei, în
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locul lor. Spunea că Bătrânul părinte duhovnicesc se cuvine să stea în
spatele celui pe care-l ocroteşte, să-l sprijine, să-l ridice atunci când se
întâmplă să cadă, dar să-i lase întru totul iniţiativa în cele ce privesc
apropierea de Dumnezeu. În multe împrejurări, noi am fi dorit să ne
spună ce să facem dar el, zâmbind, ne răspundea: „Fiule, fă ceea ce
vrei tu!”.

Educându-ne şi crescându-ne în acest fel, în plină bucurie şi
libertate, - dar nu şi fără un anume grad de primejdie – Bătrânul
Aimilianos putea să ne inspire şi să imprime în noi, cu o curată acrivie
monastică, curentul viu al minţii Sfinţilor Părinţi, şi să ne iniţieze şi să
ne introducă în inima Bisericii. Lucrând astfel el a atras, totodată,
interesul tinerilor din zilele noastre care veneau la el chiar din mijlocul
frământatei societăţi seculare.

Familia spirituală mai largă
Relaţia părintesc-duhovnicească pe care părintele Aimilianos a

legat-o cu fiii săi duhovniceşti nu se îndrepta în exclusivitate spre
călugări. A întreţinut astfel de legături şi cu cei care nu îmbrăţişau vocaţia
monastică ci îşi întemeiau o viaţă de familie cu binecuvântarea Bisericii.
De aceea, atunci când vorbim despre tradiţia spirituală de la Simonopetra
nu putem nicidecum să separăm călugării de laici. Toţi suntem fiii
aceluiaşi Părinte şi ca atare, ca o mare familie spirituală răspândită în
cele patru colţuri ale lumii, fiecare din noi se străduieşte în locul dat lui
de purtarea de grijă a lui Dumnezeu să se facă bine plăcut lui Dumnezeu
şi să trăiască în viaţa sa învăţăturile Bătrânului nostru.

Monah, monahii, bărbaţi, femei, copii – toţi au acelaşi vis,
aceiaşi năzuinţă şi dreptar. Fiecare din noi crede că trecerea prin viaţa
aceasta nu este nimic altceva decât un dor după Dumnezeu şi că în viaţa
de aici putem avea parte de o pregustare a slavei Împărăţiei Lui. Fireşte,
această atmosferă poate fi regăsită şi înalte mănăstiri din Sfântul Munte
şi oriunde se adună familiile spirituale în jurul unui părinte duhovnicesc.
Putem spune de fapt că acest caracter familial, această căldură este cu
adevărat o trăsătură comună tuturor mănăstirilor ortodoxe. Călugării au
ieşit din mijlocul tuturor lucrurilor lumeşti şi nu mai trăiesc decât pentru
Dumnezeu, dar mănăstirea îi îmbrăţişează pe toţi – rude de sânge,
prieteni, cei apropiaţi, dar şi cei de departe – pentru a-i face să simtă o
casă în apropiere de Dumnezeu ca membrii preţuiţi ai frăţimii.
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Dimensiunea universală, sobornicească, a
mănăstirii

În lumina faptului că mănăstirea reprezintă pe copii lui
Dumnezeu adunaţi laolaltă ca un singur trup5 , este de la sine înţeles că
o frăţie monastică nu poate face loc unor restricţii sau discriminări
lingvistice, etnice, sociale sau de nivel al educaţiei. Totuşi, datorită
circumstanţelor istorice, lucrurile nu se prezintă chiar aşa pretutindeni
în Sfântul Munte şi nici în alte locuri. Ca şi alte diverse aspecte ale
tradiţiei monahale, abia în ultimii ani s-a întreprins o reînnoire şi în
acest sens. Întrucât deosebirile sau conflictele rasiale şi etnice trebuie
depăşite; călugări de provenienţe diferite pot trăi acum împreună în
armonie, în bună parte din mănăstirile Sfântului Munte. Este şi situaţia
din propria noastră casă, unde trăiesc călugări de opt naţionalităţi diferite.
Pentru a păstra unitatea, toţi sunt vorbitori de limbă greacă şi urmează
tradiţia mănăstirii, contribuind în cadrul obştii cu experienţa şi geniul
propriilor lor culturi.

Nimic din toate acestea nu a fost „planificat”. Din propria lor
hotărâre, oameni de naţionalităţi diferite au venit în mănăstire, iar
stareţul, Bătrânul, determinat de o profundă conştiinţă eclezială şi
urmând pildă Sfântului Theodosie din Palestina şi a Sfântului Athanasie
Athonitul (care la vremea sa, secolul X, a făcut din Sfântul Munte un
microcosmos al oikoumenei bizantine, a universalităţii Bizanţului), nu
i-a respins nici el.

Atunci când, într-o anume împrejurare, a apărut la Simonopetra
un grup de călugări francezi cerând să fie primiţi în ortodoxie şi în
Sfântul Munte, stareţul şi-a asumat un risc – nu numai riscul de a-i
primi în obştea monahală, dar, după mai mulţi ani, şi pe acela de a-i
trimite înapoi în Franţa pentru a întemeia, pentru prima dată în istorie
un metoc athonit, un aşezământ monahal dependent de o mănăstire mai
mare, în Europa de Vest!

Nu ne pare deloc rău de acest imbold. În condiţii dificile, aceste
metoc [metochia în greceşte] a dat în ultimii douăzeci de ani Franţei şi
Apusului o modestă, dar autentică mărturie a monahismului ortodox
veritabil. Aşadar, întemeierea metocului francez, precum şi alte activităţi
sau, mai bine spus, lucrării ecleziale înfăptuite de părinţii de la
Simonopetra – de pildă în Alba- nia – au adus o notă nouă
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anumitor trăsături particulare de mănăstiri, dar fără să altereze orientarea
ei ascetică şi isihastă.

Monahismul feminin
La această imagine a universalităţii Simonopetrei, trebuie să

adăugăm importanţa pe care o dă stareţul creării unor aşezăminte
monahale feminine aflate sub ocârmuirea şi ocrotirea mănăstirii noastre
– aşa este de pildă mănăstirea Bunei Vestiri din Ormylia, unde trăieşte
în prezent o obşte de peste o sută de călugăriţe; şi două metocuri femi-
nine în Franţa, cea a Schimbării la Faţă şi cea a Sfintei Orânduiri. Nu a
fost plănuită din timp întemeierea nici unuia din ele, ele au apărut ca o
urmare firească a mersului vieţii obştei noastre. În urma strămutării
comunităţii în Sfântul Munte, devenise foarte important să se găsească
o mănăstire pentru surorile care începuseră să formeze o adunare în
apropiere de Meteora.

După ce mănăstirea Vatopedi ne-a cedat cu toată bunătatea
metocul sau rural de la Ormylia, primele noastre surori s-au putut instala
în condiţii destul de rudimentare şi au început să pună în practică de
îndată cu bucurie şi entuziasm modul de vieţuire athonit, adaptându-l
însă situaţiei concrete. Pentru această nouă comunitate, stareţul
Aimilianos a scris o Regulă inspirată din tradiţia Părinţilor. Într-o manieră
atât tradiţionalistă cât şi înnoitoare, el şi-a prezentat principiile spirituale,
aşezarea sa duhovnicească. Acest „tipic” (typikon, în greceşte în textul
original), care a fost deja publicat în engleză în cuprinsul primului volum
al „Învăţăturilor şi omiliilor” părintele Aimilianos, a devenit pentru
noi cei de la Simonopetra un text de referinţă şi cheie de boltă.

Remarci finale
Prin urmare, am putea sintetiza esenţa Simonopetrei prin aceste

zece trăsături. Dar ce înţeles pot avea toate acestea pentru dumneavoastră
care trăiţi atât de departe de noi, atât în termeni geografici, cât şi în ceea
ce priveşte stilul de viaţă? Ne dăm seama că interesul dumneavoastră
pentru Sfântul Munte nu se limitează la moştenirea lui culturală, care,
desigur, face parte din moştenirea comună a întregii Europe. Căutaţi şi
doriţi altceva, ca dealtfel miile de pelerini ce se revarsă în fiecare an
asupra Sfântului Munte. Este setea arzătoare a omului
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contemporan pentru ceva mistic şi spiritual, de taină şi duhovnicesc, un
ceva care le poate reaminti de Paradis...

Experienţa noastră de aproape 30 de ani, începută pe când noi
înşine soseam în Sfântul Munte cu aceeaşi sete, ne-a descoperit un adevăr
sfânt. În pofida schimbărilor istorice şi sociale prin care a trecut, Sfântul
Munte este şi astăzi, aşa cum a fost mereu, o adevărată „Grădină a
Maicii Domnului”. Pentru noi, el este o fereastră deschisă, o fereastră
prin care şi dumneavoastră puteţi avea mărturia a ceea ce un Înger – un
chip hristic – a arătat odinioară Apostolului Ioan Teologul: Ierusalimul
ceresc, locul eshatologic al împreunăsălăşluirii oamenilor cu Dumnezeu.

Noi smeriţii fii ai Sfântului Simion Izvorâtorul de Mir, aducem
mărturie pentru acest adevăr. Nu s-a pierdut nimic din minunata
moştenire a Părinţilor Bisericii; creştinismul nu a îmbătrânit, el doar a
crescut! O dovedeşte întreaga sa putere de a transfigura viaţa omului
într-o comunitate îngerească chiar aici pe acest pământ şi pe lumea
aceasta. Iar lumina de taină (mistică) ce iradiază din Athos este pentru
toţi o nădejde a slavei.

Vă mulţumesc pentru iubirea şi răbdarea dumneavoastră!
(din „Sourozh”, nr. 90 / noiembrie 2002; Traducere din limba

engleză: Valentin Moga)

1 N. Trad: în sens de consolare, mângâierea harului
2 N. Trad: textul englez se poate citi chiar mai dur: „hãituiþi”
3 2 Cor. 12, 2
4 Nota editurii engleze: cãlugãr din Marea Lavrã
5 Nota Autorului: „Risipiþii copii ai lui Dumnezeu sunt adunaþi împreunã ca un
singur trup ºi îºi gãsesc mângâiere sub aceleaºi aripi, lucrând împreunã în bunã
înþelegere pentru casa lui Dumnezeu, potrivindu-se pe ei înºiºi acelei armonii care
este de la Sfântul Duh” – Sf. Grigorie Teologul, Prima rugãciune pentru pace.
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OMAGIU ADUS SLUJIRII LA
SFÂNTUL ALTAR PREOTULUI ŞTEFAN

POPICA

A trecut la cele veşnice  Preotul Iconom Stavrofor Ştefan Popica, de la
Sâmbăta de Sus, după ce a slujit pe Dumnezeu în Sfântul Altar timp de 34 de
ani,  personalitate religioasă a locului în vremurile tulburate de necredinţă.

Biografia lui pământească adună în datele sale evenimentele unei vieţi
încercate, dar împlinite  în idealul şi vocaţia sa religioasă.

Originar din satul Sadu, judeţul Sibiu, vede lumina zilei în data de 26 mai
1940, în familia numeroasă cu şapte copii a lui Nicolae şi Eva Popica. După
terminarea  Şcolii generale din satul natal, urmează  cursul de croitorie de 3 ani,
de la Cisnădie, însuşindu-şi o meserie de care s-a folosit mult în viaţă.

Ulterior absolvent al  Liceului “Radu Negru” din Făgăraş, Ştefan Popica
îşi urmează arzătoarea vocaţie teologică care îi îndreaptă paşii către Facultatea
de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care o termină în anul 1969, an în

care  s-a şi căsătorit.
La hirotonisirea sa ca

preot are privilegiul de a primi
darul sfânt al preoţiei din chiar
mâinile Patriarhului Iustinian Ma-
rina, prezent în acea vreme în
Transilvania cu prilejul sfinţirii
Bisericii din Vlădeni, aflat aici
împreună cu Înalt Preasfinţitul
Mitropolitul  Nicolae Mladin şi
cu profesorul Dumitru Stăniloae,
originar din această localitate.

A  slujit în altar  în parohiile
de la Pojorta şi în principal  la
Sâmbăta de Sus, timp de 28 de ani.

Au fost anii cei mai grei ai misiunii sale preoţeşti, dar şi cei mai frumoşi.
Deşi vremurile acelei perioade nu erau favorabile credinţei, părintele Ştefan
Popica a ştiut să-i adune pe credincioşi la biserică şi să le transmită Cuvântul
Domnului cu tact pastoral şi mai ales trăind adevărat  un cult al românismului
întreţinut prin credinţă şi apărat cu demnitate, chiar şi dincolo de hotarele
ţării.

În 1997 câştigă “ Loteria vizelor” şi emigrează în Statele Unite ale
Americii unde din 26 octombrie acelaşi an a slujit în   Parohia
ortodoxă “ Sfânta Treime” din Troy Michighen. Aici, ca şi în ţară,   îşi
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dăruieşte energia, dragostea şi devotamentul credincioşilor pe care îi uneşte
în biserică şi pentru care nu încetează să se roage şi să cânte, umplând sufletele
oamenilor de bucurie şi speranţă, dovedindu-se cu toate prilejurile  primitoarea
gazdă românească din totdeauna,  preotul pasionat de misiunea sa de păstor de
suflete.

Anul acesta se pregătea să se reîntoarcă în ţară. Moartea fulgerătoare i-a
oprit, însă, cursul vieţii pământeşti la 26 august. S-a întors neînsufleţit pe
meleagurile atât de îndrăgite ale vechii parohii din Sâmbăta de Sus, ca să fie
înmormântat în locurile  atât de dragi lui, la Sfânta Mânăstire “Constantin
Brâncoveanu”.

5 septembrie 2003: Au răsunat îndelung clopotele măreţei ctitorii
voievodale de la Sâmbăta de Sus şi s-a umplut toată preajma de tristeţe. Natura
lăcrimează. O ploaie mohorâtă, din nori întunecaţi, jeleşte  înmormântarea unui
frate de-al nostru care se desparte cu părere de rău de viaţă şi de cei dragi.

Prohodit de corul de femei îmbrăcate în portul popular românesc al locului,
cor instruit chiar de cel trecut la cele veşnice, vârstnici şi copii s-au strâns în
jurul familiei preotului Ştefan Popica: Preoteasa Mioara şi cei doi fii, care –
iată,  ce minunat!- au urmat şi ei vocaţia tatălui şi sunt azi  Preotul Ştefan
Popica cu soţia şi cei doi copii şi Doctorandul în Teologie Laurenţiu Popica.

 Într-o atmosferă de religiozitate sfântă, un sobor de  56 de preoţi au înfăptuit
sluja de înmormântare, uniţi în acelaşi sentiment de Sfântă Taină a trecerii la
viaţa de veci.  Lipsea sau îşi avea ecoul printre nori vocea minunată a părintelui
Ştefan Popica,  care la fel răsunase odinioară la Liturghii.

 Măreţia slujbei a emoţionat  fiecare suflet prezent nu numai prin tristeţea
conducerii pe ultimul  drum a unui muritor ca noi toţi, dar mai ales şi prin
evocarea fericitei căi a pătimirii pământeşti pentru aflarea odihnei şi a păcii în
viaţa de dincolo.

S-au rostit cuvinte de preţuire şi meritată recunoaştere a activităţii Preotului
Ştefan Popica.

Înalt Preasfinţitul Visarion Răşinăreanu de la Sibiu a vorbit despre datoria
confraţilor de a se ruga pentru odihna celui care << ” a slujit cu timp şi fără timp”,
cum spunea Sfântul Apostol Pavel>> pe credincioşii lui din Sâmbăta de Sus şi
care l-au purtat în suflet şi după ce părintele lor a plecat peste mări şi ţări.

 S-a dat citire scrisorilor de condoleanţe adresate familiei de către Înalt
Preasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit al Transilvaniei Antonie Plămădeală, la
care se alătură şi scrisoarea Întâi-stătătorului Arhiepepiscopiei Române
Misionare din America, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Nicolae Condrea.

 Înalt Preasfinţitul Laurenţiu Streza, Episcop  de Caransebeş,  a evocat în
cuvântul său măreţia preoţiei şi importanţa slujirii lui Dumnezeu, preotul fiind
un mijlocitor între Pământ şi Cer, atunci când se roagă pentru ceilalţi.
<<Cuvânt de învăţătură pentru fiecare: “Datori suntem noi cei
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rămaşi  să ne rugăm lui Dumnezeu,  Cel care l-a rânduit aici pe Pământ pe
Preotul Ştefan Popica ca să slujească lui Dumnezeu, ca să-l rânduiască a-L sluji
pe Domnul şi dincolo.”>>.

 Părintele Arhimandrit Teofil Părăian şi-a amintit   de anii în care împreună
cu Preotul Ştefan Popica a urcat muntele spre Creastă până la chilia Părintelui
Arsenie, de omenia şi  prietenia strânsă, care îl leagă de întreaga sa familie.

 Cuvintele Preotului Marcel Ivaşcu, colegul  de la Sâmbăta de Sus cu care
Preotul Ştefan Popica a crescut întru preoţie ”ca doi fraţi dintr-o tulpină”  au
vorbit cu însufleţire despre  oficierea  cu atâta plăcere împreună a slujbelor în
sat, de muzeul părintelui din Casa Parohială care cuprindea icoane pe sticlă,
cărţi religioase rare şi obiecte folclorice sau de cult religios. Părintele Ştefan
Popica îşi  prezenta muzeul cu vădită mândrie şi  pasiune vizitatorilor de
pretutindeni, iar primirile festive pe care le organiza  la Sâmbăta de Sus se
transformau în adevărate serbări folclorice. Excursiile cu credincioşii pe la
mânăstiri prelungeau activitatea din biserică, fiindcă  aşa înţelegea Preotul Ştefan
Popica să-şi instruiască fiii duhovniceşti şi să preţuiască credinţa neamului.

 Amintirea de neuitat  a preotului, a duhovnicului, a iubitorului de folclor
românesc care a fost Părintele Ştefan Popica se fixează în sufletul tuturor mai
vie, mai puternică, mai grăitoare, paradoxal prin chiar această despărţire de “A
FI” aici,  pentru “A   FI “ dincolo.

Bat clopotele şi în prelungul lor răsunet se scurg către cimitir mulţime de
oameni trişti şi îngânduraţi: enoriaşi, prieteni, cunoscuţi.

Mă alătur şi subscriu  în versuri rândurilor dragi de amintire, omagiu de
suflet marii prietenii  dintre familiile noastre:

Când decupai în stofă haina,
Să-mbraci pe omul păcătos,
Aveai în gând modelul unic:
Inima lui Iisus Hristos.

Chiar El ţi-a dat apoi croiala
Ca să-i slujeşti şi în  Altar,
Căci  numai Dumnezeu cunoaşte,
 Ce este potrivit ca Dar.

Din cealaltă vreme-a vieţii,
A Judecăţii de Apoi,
Azi taci la rânduieli rămase
Ca să ne judece pe noi!

Profesor Maria Gabor
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Religii ºi popoare.

Ecumenism ºi globalizare

Invităm pe cititorii noştri mai în vârstă să împărtăşească şi celor
mai tineri din amintirile lor despre propaganda şi presiunile antireligioase
din România postbelică. Ar fi un sprijin pentru profesorul de religie hărţuit
uneori în cancelarie de victimele educaţiei ateiste.

În 1948, fostul lider comunist Vasile Luca îi spunea rabinului Rosen:
„Totul se poate lua omului, pământul, uzina, fabrica, atelierul, şcoala. Dacă
se opune, ai la dispoziţie tancul şi cu aceasta îl convingi. Un singur lucru
nu se poate smulge din sufletul omului cu tancul: aceasta este religia. De
aceea, ruşii au trebuit să bată în retragere, iar noi nu vrem să repetăm
greşeala lor” („Rabinul Moses Rosen nu ştie cine l-a salvat”, un remarcabil
articol de d-l Teodor Wexler, publicat în Magazin istoric, nr. 5, mai 2003,
pg. 51 – 55).

Sine ira et studio, ne punem întrebarea: într-o „epocă” în care orice
consecvenţă religioasă de sine este efectiv reprimată, cel puţin intelectual,
drept „fundamentalism”, de ce nu se aplică acelaşi tratament şi ateismului
mai vechi sau mai nou? Nu cumva fundamentalismul antiteu şi mai ales cel
antihristic este bârna din ochiul zeloşilor „corectitudinii politice”?

Prigoana împotriva Bisericii
în Fosta Uniune Sovietică

Vlasi Agtian
La începutul lunii martie din anul 1953 murea Iosif

Visarionovici Gingaşvili, care va rămâne în istorie cu pseudonimul
său de revoluţionar „Stalin”, adică „din oţel”. Moartea lui a
însemnat sfârşitul unei mari perioade, care a costat mari suferinţe
pentru popoarele Uniunii Sovietice, pentru minorităţile lor şi pentru
înşişi membrii de partid, ca şi pentru opozanţi. Victimele lui
proveneau şi din Biserică. Politica îndreptată împotriva Bisericii
a început odată cu acapararea puterii de Partidul
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Bolşevicilor iar Stalin i-a dat un mare având. Repercursiunile
politicii staliniste s-au resfrânt şi asupra populaţiei greceşti. În sudul
U.R.S.S. trăiau în perioada interbelică un număr de aproximativ
450.000 de greci. Stalinismul a nimicit efectiv elita comunităţilor
greceşti, precum şi organizarea bisericii greceşti locale (care a fost
silită să intre sub jurisdicţia Patriarhiei Ruseşti). Pagina
persecuţiilor staliniste împotriva laicilor şi clericilor greci rămâne
încă şi în prezent foarte puţin cunoscută în Grecia.

Separarea între stat şi Biserică
Prin decretele leniniste din anul 1918 se introducea

separarea Statului de Biserică. Se stipula că fiecare grup de oameni
are dreptul să practice orice cult religios doreşte. Iniţial se exprima
explicit şi obligaţia de a lupta împotriva „asupririi religioase”.

Foametea din anul 1920 a fost folosită drept pretext pentru
începerea persecuţiilor împotriva Bisericii. Este emis un decret de
confiscare a averilor Bisericii şi se ia decizia arestării Patriarhului
Rus. Drept urmare, persecuţiile împotriva clericilor au ajuns la o
intensitate nemaivăzută. Ierarhi, laolaltă cu adversari politici ai
bolşevicilor, cu adepţii democraţiei burgheze, cu anarhiştii şi cu
menşevicii umplu lagărele de concentrare.

A doua fază a luptei dure împotriva religiei a început la 8
aprilie 1929, când s-a dat publicităţii o lege asupra cultelor revizuită
de Stalin. Potrivit acestei legi, orice gen de propagandă religioasă era
considerat delict penal. Articolul 17 al legii, interzicea orice fel de
activitate filantropică sau pedagogică a Bisericii. Măsurile împotriva
Bisericii cuprindeau închideri masive de lăcaşuri de cult, impozite
samavolnice asupra veniturilor puţinelor parohii rămase, expulzări
de preoţi, arestări, exilări şi execuţii fără motiv şi fără explicaţii.

Dar valul cel mare al persecuţiilor împotriva Bisericii s-a
dezlănţuit în anul 1930. A fost interzisă manifestarea simţămintelor
religioase iar mulţi ierarhi au fost condamnaţi la muncă silnică în
lagărele din Siberia. Între anii 1929 – 1934 au fost distruse mii de
lăcaşuri de cult, multe dintre ele monumente istorice.



     Porunca Iubirii   3-4 / 2003102

În 1929, anul începerii atacului împotriva Bisericii
„Uniunea Combatanţilor pentru Ateism” – o organizaţie a puterii
politice din stat care activa în domeniul luptei antireligioase
sistematice şi care fusese întemeiată încă din 1925 – a primit un
plan cincinal cu obiectivul desfiinţării totale a religiei. Planul
prevedea ca până în anul 1933 să se realizeze dispariţia tuturor
elementelor exterioare ale religiozităţii. Până în 1934 urma să
dispară orice rest de religiozitate care ar mai fi supravieţuit în
familie sau în creaţiile literare. În 1935 se planifica o intensificare
a propagandei ateiste, iar pentru 1936 dispariţia ultimelor biserici.
Ultimul an al cincinalului era anul completei nimiciri a religiei.

Poliţia antireligioasă a puterii sovietice i-a lovit şi pe greci.
În 1929 s-a aflat în Grecia că preoţilor greci din U.R.S.S. le-a fost
interzis să mai oficieze slujbe religioase. Pe 20 şi 21 noiembrie 1929,
ziarul atenian „Kathimerini” (Cotidianul) aducea la cunoştinţă că
„Se intenţionează confiscarea bisericii greceşti din Moscova şi
transformarea ei în depozit de brânzeturi şi cereale”. Diplomaţii
greci din Moscova semnalau „ştirile despre samavolniciile
îndreptate împotriva clericilor greci”. Grecii din Uniunea Sovietică
încep să săvârşească în secret slujbele religioase de botez şi căsătorie.

„Reacţionarele Colinde”
Interdicţia religiei şi punerea sub urmărire a cultului creştin

în regiunile locuite de grecii din Caucaz şi sudul Rusiei au constituit
orientări de bază ale Partidului [comunist]. Organizaţiile de partid
greceşti ca şi presa sovietică în limba greacă, considerau drept cea
mai înaltă îndatorire a lor propaganda antireligioasă sistematică şi
împotriva prejudecăţilor [religioase]. Editura grecească de stat
„Kommunistis”, care îşi avea sediul în Rostov pe Don, publicase
deja o carte de propagandă antireligioasă cu titlul „Manual
antireligios pentru săteni”.

Atitudinea antireligioasă s-a exprimat în articolele din
ziarele regimului, care „demonstrau caracterul reacţionar al
religiei” şi folosirea oricărui prilej pentru a aduce acuzaţii
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împotriva manifestării sentimentelor religioase.
Prin publicarea de articole anticlericale, dar şi a unor lucrări

literare în proză sau inversiuni pe astfel de teme, se urmărea
înlocuirea credinţei religioase prin ideologia socialistă. Teza – slo-
gan că religia ar fi „opiu pentru popor”, prezentată constant în
asociere cu cele despre proprietatea privată pentru a demonstra
urmări nenorocite pentru „oamenii muncii”, devenea refrenul
repetat insistent cu privire la religie.

Pentru a dovedi comunităţii greceşti consecinţele nocive
ale religiei, s-a făcut uz de argumentul că din cauza slujbelor şi
sărbătorilor din perioada pascală, ţăranii nu participau la muncile
agricole şi se ţineau de chefuri fără sfârşit. Linia de bază, osia
luptei antireligioase era combaterea tuturor obiceiurilor şi datinilor
religioase, ca de pildă: folosirea aghiasmei, colindele, liturghia,
îngrijirea şi întreţinerea bisericii, etc. Trebuia de asemenea
combătută influenţa preoţilor drept „ghicitori” .

Atacul împotriva tradiţiilor religioase a atins culmea
excesului de zel prin măsurile de a interzice copiilor să colinde,
colindele fiind considerate reacţionare [duşmănoase împotriva
regimului politic]. Se susţinea că ar fi nişte tradiţii dăunătoare ale
„vechii societăţi”, rămăşiţe ale „regimului burghez”, „manifestări
reacţionare ale capitalismului bătând în retragere”, o insultă
pentru U. R. S. S. şi o piedică în calea construirii socialismului.
Partidul [comunist] a început să organizeze în regiunile locuite de
greci „sărbători antireligioase”.

„Campania Anti-Paşti”
În vederea luptei împotriva sentimentelor religioase au fost

organizate cercuri sau grupuri speciale de ateism în şcoli, la sate
şi la „locul de muncă”. Cercurile acestea se aflau în subordinea
organului central sovietic de resort, „Uniunea Combatanţilor
pentru ateism”. Ele desfăşurau o activitate antireligioasă
sistematică în scopul creării unei „tinere generaţii ateiste”.
Uniunea ateistă dispunea de un ziar propriu, trupă de teatru
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specializată pe spectacole antireligioase, conferenţiari. Cercurile
Uniunii organizau şi promovau activitatea antireligioasă [locală].
O metodă de impulsionare era organizarea de concursuri,
binecunoscutele „întreceri socialiste” între diferite cercuri de
ateism, pe tema activităţii antireligioase. În toate acestea era
implicată direct şi şcoala.

Educaţia care se făcea acolo în limba maternă, avea pe
lângă scopul însuşirii materiilor de învăţământ şi pe cel antireligios
– ca să poată merge copii mai uşor „pe drumul socialismului”. În
şcoli se organizau conferinţe antireligioase însoţite de spectacole
de teatru, expuneri prin staţia de radiodifuziune, etc. Organele de
partid aveau obligaţia să acorde tot sprijinul acţiunilor întreprinse
de „Uniunea Combatanţilor pentru Ateism”.
În zilele de sărbători religioase, organele de partid [comunist]
organizau echipe speciale denumite „brigăzile ateiste”, în scopul
executării unei campanii antireligioase, mai ales de Crăciun şi Paşti.
Ziarul „Kókkinos Kapnós” („Fum roşu”), redactat la Suhumi
(1930 – 1937), enumera toate sărbătorile religioase care trebuiau
urmărite cu atenţie, aflate în „vizorul” luptei antireligioase. Erau
menţionate sărbătoarea Profetului Ilie, a Sfântului Pavel, Sfântul
Ioan, Sfântul Pantelimon şi fireşte, Crăciunul şi Paştele.

Organizaţiile de partid aveau sarcina ca în zilele de sărbători
religioase să aducă la lucru pe oameni în colhozuri sau fabrici.
Sau erau mobilizaţi la teatru, unde prezentau piese antireligioase,
ca de pildă drama „Minciuna” de P. Xolidhi. În mod special de
Paşti, cea mai importantă sărbătoare religioasă, se organiza o
acţiune propagandistă intitulată „campania antipascală”. Lozincile
campaniei erau de exemplu: „Înainte, pentru edificarea ştiinţei şi
tehnicii!” şi „Înainte, pentru întărirea bolşevică a calhozurilor!”
şi „Înainte, pentru prezenţa la muncă 100% în zilele de Paşti!”.

Şcolile erau pline de lozinci antireligioase iar profesorii le
vorbeau elevilor despre „consecinţele nefaste ale religiei”. „Esenţa
reacţionară a sărbătorii de paşti” şi „Crăciun şi paşti” erau temele
curente ale acestor lecţii. Scopul tuturor acestor acţiuni era
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acela de a convinge tineretul să respingă religia şi să o înlocuiască
total ca „partidul proletarilor”. O altă metodă de a rupe elevul de
sărbătoarea religioasă era aceea de a-l pune să citească în ziua
respectivă cu glas tare din biografiile conducătorilor Revoluţiei.

Cu toate aceste eforturi, populaţia grecească a fost
influenţată doar superficial. De altfel, mare parte din locuitorii
greci erau refugiaţi din Asia Mică, oameni care cu puţin timp înainte
căzuseră victime epurărilor etnice şi genocidului aplicat de
naţionalismul turc susţinut de concepţiile religioase ale turcilor.
Astfel că au trecut cu uşurinţă la oficierea în secret a diferitelor
slujbe religioase cum ar fi botezul şi nunta.

Odată cu persecuţiile staliniste împotriva minorităţilor
începute în anul 1937, zeci de preoţi greci din Uniunea Sovietică
şi-au pierdut viaţa ca „duşmani ai poporului”. Ironia istoriei a
fost că adversarii şi acuzatorii lor, grecii, membri de partid, au
ajuns ei înşişi ţinte ale regimului stalinist. În perioada 1937 – 1938,
când începe să se materializeze noua teorie politică a lui Stalin,
potrivit căreia etniile se împărţeau în „progresiste” şi
„reacţionare”, grecii au fost trecuţi la cea de-a doua categorie pe
considerentul că patria lor, Grecia, se afla în lagărul occidental.
Drept urmare, toţi grecii, inclusiv membrii de partid (comuniştii)
au căzut în dizgraţie şi au fost destinaţi anihilării politice şi
exterminării fizice; un mare număr din ei au fost trimişi cu
domiciliul forţat în Asia Centrală. Chiar şi în prezent se mai primesc
aici, în Grecia, cereri de azil şi repatriere din partea unor persoane
aflate în acele ţinuturi de surghiun (Kazahstan, Siberia, ş. a.).

Învăţăminte
Desfăşurarea evenimentelor [în istorie] a arătat zădărnicia

înverşunării antireligioase. Doar câţiva ani mai târziu, Stalin însuşi
a ajuns să caute sprijin în sentimentele religioase ale poporului, în
efortul de a face faţă agresiunii hitleriste, creând o „biserică”
paralelă, comunistă, total aservită autorităţilor de stat. Dura
prigoană stalinistă nu reuşise să facă să dispară simţămintele
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religioase, nici să înlocuiască structurarea tradiţională religioasă
cu altceva. Iar în prezent se pune problema eliminării mausoleului
lui Lenin din inima Moscovei.

Eşecuri similare au înregistrat şi alte încercări de politică
antireligioasă ale unor regimuri totalitare în Turcia, Germania
nazistă, Italia fascistă, în întreg lagărul comunist, precum şi în
ţările din lumea a treia.

Atât de bogata experienţă istorică referitoare la eşecul tentativei
atâtor ideologii diverse de a concura credinţa religioasă a poporului şi
de a se substitui unor simboluri şi paradigme adânc gravate, ar trebui
să conducă la stingerea acestei himere din civilizaţia noastră.
(extrase din Peiraïki Ekkliséa, nr. 137 (244), aprilie 2003, pg. 37)

Pelerinaj în ocupatul Kosovo
(iunie 2001)

Rasoforul Andrew
(St. Herman of Alaska Monastery, Platina, California)

Datorită atmosferei tensionate şi nesigure (din regiune) nu a avut de ales: a
călătorit într-un convoi de vehicule blindate italiene şi spaniole din trupele KFOR
(„Kosovo Forces” – forţe armate susţinute de NATO)

Într-un trecut nu prea îndepărtat albanezii şi sârbii au
coexistat relativ paşnic. Din punct de vedere istoric, mulţi din
albanezi au împărtăşit aceeaşi credinţă ortodoxă ca şi vecinii lor
sârbi. Chiar şi după ce au trecut la islamism (sub presiunea
cuceritorilor turci), mulţi albanezi au continuat să viziteze altarele
sfinţilor ortodocşi, unde erau vindecaţi de boli în chip minunat
prin moaştele sfinţilor. Uneori albanezii apărau mănăstirile ortodoxe
şi cimitirele de turci, sub stăpânirea cărora s-au aflat şi ei şi sârbii
timp de aproape 400 de ani. Conflictul etnic între albanezi şi sârbi
s-a născut într-o epocă mult mai recentă, după sfârşitul dominaţiei
turceşti şi a fost provocat de interferenţe externe.
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Bombardarea regiunii Kosovo a azvârlit fosta
Republică a Yugoslaviei într-o situaţie de criză. Războiul a făcut-
o să vadă că este zadarnic să-şi pună speranţe în bunăstarea
materială, pământească. Atacul dat de forţele NATO i-au alungat şi
ultima rămăşiţă de nădejde că eliberarea îi va veni din partea
Occidentului. Pierderea prietenilor şi a familiei a reamintit tuturor că
viaţa este într-adevăr foarte scurtă. Ca flori pe un mormânt, ceva frumos
a încolţit şi a crescut prin aceste încercări. Departe de a fi stăpâniţi de
ură şi dorinţa de răzbunare, oamenii s-au îndreptat în altă direcţiei –
spre Domnul nostru Iisus Hristos „adevăratul Mântuitor”.

Şi chiar dacă sârbii ar dori totuşi, ca la nivelul
comunităţii internaţionale să se recunoască nedreptatea făcută
împotriva ţării lor, în cele din urmă ei aleg mereu calea autoacuzării.
Urmând învăţătura moştenită de la eroul naţional şi poetul
înduhovnicit Sfântul Nikolai Velimirovici (1880 – 1956), sârbii
consideră că vina principală pentru necazurile lor din trecut şi
prezent este îndepărtarea lor de Dumnezeu. În cele patru zile pe
care le-am petrecut în Kosovo şi în cele două luni din Serbia, am
remarcat un lucru cu adevărat uimitor: ei nu au nici ură nici
resentimente faţă de americani. Având în vedere recentul război în
care S. U. A. şi N.A.T.O. au echipat şi au susţinut K.L.A. (Kosovo
Liberation Army), acest fapt mi s-a părut inexplicabil iar în termenii
judecăţii omeneşti chiar imposibil. Dar aceasta înseamnă să fii un
popor creştin drept măritor (ortodox) – un popor a cărui conştiinţă a
fost înzestrată cu simţul căinţei. Nu este ceva ce au găsit doar în
scrierile Sfântului Nikolai (Veliminovici) căci am auzit şi din gura
tinerilor, generaţia nouă, care s-a folosit de criza naţională ca de un
prilej pentru aşi reevalua propriile vieţi.

Un sârb reflectând la semnificaţia recentei lor crize a
scris: „I-a învăţat pe mulţi necesitatea de a căuta motivele şi i-a
învăţat lecţia că nimic nu se întâmplă fără o cauză. Dacă i-a învăţat
ceva, atunci a fost faptul că astfel de răspunsuri stereotipe ca
<<nebunie>> sau <<mizerie>> sau <<răutate>> nu sunt deloc
potrivite. Şi tot aşa, dacă au învăţat ceva, este şi faptul că
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<<degetul acuzator>> nu este ultimul răspuns la îndemână. În sfârşit,
oamenii liberi şi popoarele libere nu pot accepta ideea că motivul
fericirii sau nefericirilor s-ar afla undeva în afara lor înşişi”.1

Constatând direct această pocăinţă la nivel naţional voi
spune că ne putem aştepta ca şi în viitor să ne vină din Serbia
„bogată roadă duhovnicească”, iar noi americanii, avem multe
de învăţat de la creştinii sârbi din trecut şi din prezent.
1 Din „Un mesaj din Serbia către întristaţii americani”, scris de Aleksander
Povici doar la două zile după atacurile teroriste din Washington şi New York.
Aleksander Povici, absolvent U. C. Berkeley, s-a reîntors în Yugoslavia în
1990. Pentru mesajul complet vedeţi http://www.worldnetdaily/news/printer-
friendly.asp Article ID: 24461.

Kosovo – „călcâiul lui Ahile” al Europei (nota redacţiei)
Episodul Kosovo a marcat începutul războaielor pentru realizarea

intereselor proprii în numele drepturilor omului! A urmat Afganistan
şi Irak şi aşteptăm episoadele următoare. Adevărul este că, în
condiţiile politice actuale, nici nu se poate imputa realizarea unor
interese proprii dacă însă sunt realizate într-adevăr condiţiile
respectării drepturilor omului. În Kosovo însă, este mai rău ca înainte.
Mafia albaneză (ce realizează un uriaş trafic de droguri) este la fel
de puternică iar organizaţia teroristă UCK (finanţată de mafie) a
fost transformată în Corpul de Protecţie al Kosovo. În 4 ani de
guvernare internaţională (NATO, KFOR, ONU) au fost 6645 de
atacuri teroriste, 1194 de morţi (din care peste 900 de sârbi), 1136
de răpiri, iar despre 839 de civili sârbi nu se ştie nimic. Cimitirele şi
bisericile au fost distruse (dinamitate). 180.000 de sârbi au părăsit
Kosovo. Astfel, situaţia s-a inversat: sârbii au devenit minoritate
(oprimată şi reprimată). De abia pe 18 august 2003 premierul sârb
Zoran Zivkovici a avut posibilitatea să ceară ONU o anchetă privind
crimele şi pentru prima dată, în plenul ONU, să afirme că
administraţia internaţională favorizează teroriştii albanezi.

Noi, cei de pe margine, ce concluzie am putea trage? Că
americanii sunt parteneri ai mafiei în traficul de droguri, obţinând
câştiguri uriaşe şi - în acelaşi timp – decid asupra stabilităţii
viitoarei Europe Unite.

http://www.worldnetdaily/news/printer
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Big Brother
 -Fratele cel Mare -

Pregătirea omenirii pentru dictatura universală

Pr. Mihai Ciprian
        Imediat după Revoluţie a avut loc o schimbare radicală în
cadrul televiziunii. Producătorii de emisiuni au găsit în mass-me-
dia occidentală o sursă de inspiraţie foarte atrăgătoare, ce deschidea
drumul spre o ”campanie de cucerire” a telespectatorilor. Ceea
ce se oferea acum pe micul ecran era ceva cu totul nou în
comparaţie cu ce se difuzase înainte de 1989. Mirajul noilor
emisiuni oferite de tot mai multe posturi de televiziune, a pus
stăpânire treptat pe telespectatorul dornic de divertisment. Mai
ales şi pentru faptul  că noile emisiuni îi ofereau posibilitatea de a
câştiga sume de bani considerabile.
        Au apărut astfel concursurile televizate, la care câştigi dacă
ştii, extragerile norocoase ( pentru unii ), la care participă oricine
trimitea prin poştă un talon, show-urile cu multe Vip-uri, la care
aveai ocazia să devii pentru o seară un vip şi de unde puteai pleca
acasă într-o maşină luxoasă sau cu o sumă impozabilă, şi lista
poate continua. Toate acestea pentru „binele” telespectatorului.
Dar oare numai pentru al lui?  Dacă  stai  şi  te  gândeşti  la urnele
imense, pline cu taloane trimise de muritorii cu nădejde de câştig,
înţelegi că au avut de câştigat şi Ei. Adică acei care au organizat
parada.  Şi câştigul lor e mult mai mare!
        Tot în legătură cu aceste emisiuni se mai poate observa încă un
lucru. Fondul (invitaţia de a câştiga ) rămâne acelaşi, dar forma se
schimbă. Dacă la început mai exista bun simţ, treptat acesta dispare,
pentru a-i lua locul vulgaritatea, obscenitatea, exhibiţionismul. Vorba
aceea : scopul (câştigul ) scuză mijloacele. Ce  mai  contează,
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dacă  ţi se cere  să  faci  strip-tease sau dacă vorbeşti ca în cartier,
atâta vreme cât  la mijloc sunt sume destul de mari.
          Un exemplu, în acest sens, îl constituie  noua emisiune
importată  din occident, numită  nu  întâmplător ( şi vom vedea de
ce! ) BIG BROTHER – Fratele cel Mare. Despre  ce este vorba
?  Doisprezece  tineri, fete şi băieţi, care au trecut de o preselecţie
sunt  închişi  într-o casă  ce  are  şi  un  mic teren  adiacent, unde
sunt supravegheaţi non-stop prin intermediul  camerelor de luat
vederi. Grupul este izolat de lumea exterioară, neavând televizor,
telefon, radio, presă sau acces la Internet. Tinerii trebuie să se
integreze în viaţa de grup şi să efectueze diverse activităţi la cerinţa
redactorilor. Grupul, în unele privinţe, se administrează singur.
La fiecare două săptămâni, fiecare membru al grupului
nominalizează doi colocatari, care ar trebui eliminaţi. Decizia o
iau telespectatorii, alegând prin vot electronic cine rămâne şi cine
iese din joc 7 . Persoana care reuşeşte să rămână în casă, în urma
eliminărilor, primeşte  50.000 $.
         După cum aflăm din revista Lumea Magazin, „ acest con-
cept de emisiune a fost pus la punct în  Olanda  ( începând  din
septembrie 1999 ) de societatea  Endemol, unde a avut o  audienţă
extraordinară … Ulterior modelul de emisiune a fost exportat (în
variante mai mult sau mai puţin sordide) în circa 20 de ţări, din
Brazilia în Polonia, din SUA în Spania, din Argentina în Suedia
sau Australia. Aproape peste tot a avut un mare succes.”8

        Dar de ce emisiunea  este numită  BIG BROTHER?
Denumirea   îşi are ca sursă de inspiraţie romanul intitulat „1984”,
scris de George Orwell, în care personajele trăiesc sub
supravegherea permanentă a camerelor de luat vederi şi a
microfoanelor,  şeful regimului dictatorial fiind numit … BIG
BROTHER ( FRATELE CEL MARE ).
        Acestea sunt doar căteva informaţii despre „concursul de
supravieţuire”9 , aşa cum este numit de producătorul executiv.
         Dar să ne aruncăm puţin privirea asupra FRATELUI CEL
MARE şi să vedem care sunt implicaţiile morale, ce im-
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pact are asupra publicului  telespectator şi dacă există vreun scop
care trebuie atins după difuzarea emisiunii:

1. BIG BROTHER este o emisiune voyeuristă şi
exhibiţionistă. Cuvântul voyeurism vine din francezul
voyeurisme, care reprezintă satisfacerea patologică a libidoului prin
privirea unor lucruri şi acte obscene. Exhibiţionismul constă în
găsirea satisfacţiei sexuale, în a te arăta gol, în aşa fel încât să
determini obiectul iubit să procedeze la fel. În cartea sa  Iubire şi
senzualitate, scriitorul Georges Habra arată că atât voyeurismul
cât şi exhibiţionismul fac parte din gama perversiunilor sexuale.10

Înainte de a intra în Casă, concurenţii au semnat că sunt de acord
să fie filmaţi în orice situaţie. Inclusiv cănd fac duş!!! Şi mă întreb:
ce au avut ei în cap când au acceptat această cerinţă? Iar răspunsul
nu întârzie să vină: în cap le răsuna zgomotos sunetul banilor pentru
care au călcat în picioare orice regulă a bunului simţ, acceptând
regulile dezmăţului. Oare chiar atât de mult poate să se înjosească
un om pentru dorinţa de a fi bogat?  Nu s-au gândit, sărmanii, că
la televizor ar putea privi chiar părinţii lor? Dar la aşa copii,  aşa
părinţi! Şi spun asta, pentru că mama unei concurente, care făcea
duş cu o pelerină specială, atunci când FRATELE CEL MARE a
propus sa i se fure pelerina, a venit cu ideea ca realizatorul emisiunii
să-i ceară fetei sale pelerina, pentru motivul că va fi scoasă la
licitaţie, iar banii vor fi donaţi unui copil sărac11 . Fraţilor, a
înnebunit lumea! Cu asemenea părinţi şi copii se va împlini cu
siguranţă partea a doua a aforismului lui Andre Malraux : … secolul
XXI nu va fi deloc ( religios ).
         Şi pentru ca „tacâmul” să fie complet, bineînţeles că nu
lipsesc gesturile obscene sau expresiile vulgare. Oare ce fel de
bulină ar fi putut stabili C.N.A. pentru această emisiune? Dacă ei
nu au ştiut, vin eu cu o idee: una neagră şi mare cât tot ecranul,
asemenea calificativelor pentru pozne, de la grădiniţă.
        2. Înainte de a vorbi despre impactul asupra telespectatorilor,
trebuie amintită replica: spune-mi ce emisiune priveşti, ca să-ţi
spun cine eşti! (în ceea ce mă priveşte, 99% din cele ce s-au
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petrecut la BIG BROTHER le-am aflat din ziare; doar întâmplător
am văzut câteva secvenţe la televizor).
         În alte ţări BIG BROTHER a avut succes. De exemplu, în
S.U.A. peste 50 de milioane de telespectatori au urmărit această
emisiune. Încă nu am aflat care a fost ratingul la noi. Dar ceea ce
ştiu este că unii telespectatori au fost nemulţumiţi pentru că cei
din Casă nu au făcut… sex (!? ). Iată ce scria o ziaristă în cotidianul
Evenimentul zilei : „…dacă în alte zone s-a făcut sex după numai
trei zile, nu ne poate surprinde decât pe noi”. De ce să ne surprindă
? Să ascultăm în continuare : „ În alte locuri tinerii sunt mult mai
dezinhibaţi şi cu mult mai multă educaţie sexuală ”.12  Iată, de ce
la noi lipseşte ceea ce mulţi aşteaptă cu sufletul la gură: românii
sunt mai inhibaţi şi fără educaţie sexuală! Poate nu ştie autoarea
textului citat, dar una dintre cauzele care a dus la degradarea morală
a lumii occidentale este tocmai rău înţeleasa educaţie sexuală.
Printr-o astfel de educaţie, tinerii sunt învăţaţi să-şi înceapă viaţa
sexuală înainte de căsătorie, să folosească în favoarea plăcerii
criminalele metode contraceptive şi avortive, să accepte
perversiunile sexuale ca fiind normale ş.a.m.d. După cum merg
lucrurile în lume, cred că într-o zi Uniunea Europeană ne va cere,
pentru a intra în ţarcul său, să alungăm inhibarea printr-o
„benefică” şi „înfocată” educaţie dintr-aia pomenită mai sus.
Ferească Dumnezeu!
         3. A mai rămas de vorbit despre unul dintre scopurile
emisiunii. Nu e chiar greu să-l intuieşti, dacă ştii câte ceva despre
planurile Noii Ordini Mondiale. După părerea mea, prin difuzarea
emisiunii se urmăreşte pregătirea psihologică a oamenilor, pentru
vremea când întreaga lume va fi un fel de Casă Big Brother.
        Să ne reamintim cum au fost pregătiţi telespectatorii, cu ceva
timp înainte de începerea emisiunii. Atât în presă cât şi la televizor
se putea citi şi  auzi atenţionarea următoare: „în curând televizorul
se va uita la tine!”.Când am auzit prima dată aceste cuvinte, mi-
am adus aminte de ceea ce a spus  Cuviosul Paisie Aghioritul în
cartea Trezire duhovnicescă ( vol. 2 ). El avertiza oamenii
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că există deja televizoare care au incorporate mici camere de luat
vederi, prin care se pot supraveghea mişcările din camera unde
este situat televizorul.13  Şi de ce toate acestea? Pentru că se încearcă
prin Noua Ordine Mondială supravegherea oamenilor prin toate
mijloacele tehnologice.

Atunci când supraveghezi lumea, poţi să o stăpâneşti mai
uşor. Deja în S.U.A., după atentatele din 11 septembrie 2001, s-a
pus la punct un sistem de supraveghere totală a cetăţenilor,
protagonistul principal fiind Pentagonul.14  (pentru mai multe
informaţii, vezi revista Lumea Magazin din ianuarie 2003 ).
      Iată, deci, că înainte de a se trece la punerea în practică a
programului diabolic de supraveghere a întregii omeniri, se
încearcă pregătirea psihologică a maselor, prin emisiuni de genul
Big Brother. Oamenii trebuie obişnuiţi cu ideea de a fi
supravegheaţi, pentru ca astfel să nu se opună atunci când se vor
simţi urmăriţi. Mai mult decât atât, trebuie să se arate din timp că
supravegherea este necesară, mai ales după cele întâmplate în 11
septembrie 2001. Teroriştii şi hoţii vor fi prinşi chiar înainte de a
săvârşi acte criminale şi fărădelegi. Bine ar fi să fie numai aşa!
Dar mă tem că acest lucru este doar un paravan, după care se ascund
diabolice intenţii de înrobire a lumii. Omenirea este călăuzită spre
una dintre devizele imperiului creat de personajul lui Orwell :
„libertatea înseamnă sclavie ”.
        Şi în final mai pun nişte întrebări: este oare întâmplătoare
inversarea numelui Dracula, inversare ce reprezintă titlul unei
parodii realizată în Casă de către concurenţi? A lu’ carD  este
cumva o altă pregătire psihologică pentru viitoarea pecetluire
antihristă? Cred că răspunsul îl vom primi în viitorul apropiat.
Dragă cititorule, să nu fii a lu’ carD, să fii  a lu’ Dumnezeu!

1.Lumea Magazin, An VII Nr. 6 ( 86 ) 2000, p. 24-25.
2.Lumea Magazin, An IX  Nr. 7 ( 99 ) 2001, p. 24-25.
3.Evenimentul Zilei, Nr. 3364- miercuri, 7 mai 2003, p. 20.
4.Iubire şi senzualitate, Habra, Georges,  Editura Anastasia, 1994, p.266.
5.Evenimentul Zilei, Nr. 3358, joi , 1 mai 2003, p.16.
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6.Evenimentul Zilei, Nr. 3369, luni, 12 mai 2003, p.24.
7.Trezire duhovnicească, Cuviosul Paisie Aghioritul, Schitul Lacu, Sfântul Munte
Athos, 2000, p.180.
8.Lumea Magazin, An XI Nr.1 (117) 2003, p.12-15.

Big brother-i suntem noi,
fraţilor!

Supravegherea Internetului. Românii au cunoscut un “Big
Brother” la televizor ca un concurs dotat cu premii dar această
idee pare a nu fi chiar aşa de nouă şi se pare că iniţial nici nu a fost
concepută ca şi distracţie. Cum reiese din cartea lui George Orwell,
scrisă în urmă cu 100 de ani - carte numită “1984” – ar fi vorba de
o metodă eficientă de spionaj în scopul manipulării maselor na-
ive. Oare de ce Bill Gates, participând recent la o conferinţă pe
teme de securitate, care a coincis cu aniversarea lui Orwell, a ţinut
să asigure opinia publică că viziunea acestuia nu o să fie niciodată
pusă în practică? De ce Microsoft intenţionează să colaboreze cu
agenţiile guvernamentale în vederea combateri terorismului, în ce
va consta această colaborare? Cert este că nu realizăm ce tehnici
de monitorizare există şi cum o să se dezvolte ele în viitor.

Statisticile arată că 47% dintre companiile americane îşi
monitorizează angajaţii iar practica supravegherii pe Net este
frecventă în peste 60 de ţări, unele cu tradiţie democratică solidă.
Parlamentul European a votat o lege prin care obligă companiile
de telefonie şi Internet să pună la dispoziţia statului toate
informaţiile legate de clienţii lor.

Prin conectarea computerelor din toată lumea la Internet
informaţia s-a mondializat şi toţi cetăţenii au acces la ea. În acest
fel s-au creat unele deprinderi ale “consumatorilor” faţă de
informaţie. Pentru mulţi a devenit limpede că fără Internet nu se
poate trăi. Nu de mult 170 de companii producătoare de aparatură
electronică informaţională s-au reunit într-o congregaţie
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numită TCPA (Ziua, 14martie 2003) în scopul construirii cât mai
repede a unei tehnologii noi; este vorba de sistemul Palladium. Pe
placa de bază a calculatorului se va ataşa un modul supranumit
“chip-ul Fritz” care va lua sub control întregul sistem de
calculatoare, până şi tastatura şi imprimantele. Acesta va fi capabil
să blocheze orice soft dacă nu are permisiunea autorului (de
calculatoare), să modifice fişierele calculatorului, ba mai mult,
acest lucru va putea fi realizat de la distanţă. Pretextul acestor
măsuri îl constituie pirateria programelor şi spărgătorii de coduri.
Această nouă generaţie de calculatoare va fi introdusă obligatoriu,
prin lege (în Statele Unite există o astfel de lege); ele nu vor putea
funcţiona dacă nu sunt conectate la Internet. Până în 2005 se
preconizează crearea unui sistem global, “Congregaţia Palladium”,
prin care toţi posesorii de calculatoare vor fi condiţionaţi economic
şi politic, vor fi supravegheaţi.

Supravegherea video. Tot în Statele Unite au început să se
introducă în marile oraşe camere video care legate la un sistem
creează posibilitatea identificării persoanei după configuraţia
facială. Autorităţile motivează folosirea acestei tehnologii pentru
găsirea urmăriţilor general, copiilor fugiţi şi a celor dispăruţi,
garantând că nu se îngrădeşte în nici un fel libertatea omului. Orice
american poate, la cerere, să verifice aceste înregistrări care oricum
vor fi şterse în cazul în care nu se potriviri cu persoanele ce sunt
căutate. Până în prezent nu a fost prins nici un urmărit, în schimb
au generat numeroase alarme false creând panică. Mergând pe
această idee, Bruce Steinhardt care face parte din Sindicatul
Libertăţilor Civile Americane, spune că “Această tehnologie nu
are nici un efect asupra ratei criminalităţii, dar afectează
comportamentul oamenilor” (Ziua, 23 ianuarie 2003).

Supravegherea video a luat o aşa de mare amploare în ţările
dezvoltate încât, spre exemplu, s-a ajuns ca un londonez să fie
fotografiat de cel puţin 300 de ori pe zi, iar New York – ul nu este
departe. Faţă de aceste metode, sistemul electronic de recunoaştere
facială, folosit experimental de poliţia din Virginia Beach,
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se aşteaptă să fie mai performant deşi unii oameni de ştiinţă au
demonstrat că el este eficient doar în proporţie de 30 la sută. Grav
este faptul că se aşteaptă promulgarea unei legi care să dea
posibilitatea agenţiilor de informaţii americane să dispună în voie
de aceste informaţii ceea ce ar duce la crearea unei baze de date
imensă care ar ajuta oficialităţile să lupte împotriva terorismului
internaţional şi a crimei organizate.

Crearea la scară largă a unor astfel de sisteme în locuri
publice ar duce la o situaţie alarmantă, cetăţenii se vor simţii per-
manent urmăriţi, ceea ce va afecta comportamentul lor în societate
şi va diminua activităţile politice. Cu toate acestea, mulţi specialişti
susţin că metoda are carenţe şi fiind inexactă poate fi păcălită uşor.

Supravegherea cumpărăturilor, cheltuielilor. Pe lângă
acest sistem, tot experimental, americanii încearcă să introducă în
magazine aşa numita etichetă inteligentă. Această nouă tehnologie
poartă denumirea RFID (identificare prin radiofrecvenţă) şi a intrat
în vizorul organizaţiilor pentru protecţia libertăţii individuale
pentru că riscă să eticheteze orice cumpărător drept hoţ şi permite
comercianţilor ca fără ştirea consumatorului să realizeze profiluri
de consumatori.

Despre ce este vorba? RFID este un microcip care ataşat
unui produs poate oferi informaţii despre acesta, teoretic ajutând
la lansarea de comenzi, plata automată sau prevenirea furturilor.
Însă, au apărut voci care susţin că tehnologia în cauză implică şi
alte operaţiuni decât se spune sau se vede. Ori de câte ori un
cumpărător ridică de pe raft respectivul produs, el va fi pozat pe
loc, ba chiar de două ori, şi la ieşire dacă va cumpăra produsul. Se
doreşte a se şti dacă persoana care a luat produsul este identică cu
cea care plăteşte. Dacă a doua poză nu se potriveşte cu prima sau
nu există, atunci prima persoană pozată va fi dată în urmărire,
chiar dacă ea a renunţat la produs aşezându-l înapoi pe raft. Practic,
cumpărătorii vor fi “vinovaţi până la proba contrarie”, spune
Aibrecht (Evenimentul Zilei, 27 iulie 2003). Mai devreme sau mai
târziu toţi cumpărătorii vor fi fotografiaţi din raţiuni de
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“securitate”.
După cum mărturisesc creatorii acestui sistem botezat

AutoID, urmăresc să stabilească o infrastructură globală, cumva
peste cea a Internetului, care să permită computerelor identificarea
produselor oriunde pe glob, putându-se identifica un cumpărător
chiar dacă plăteşte cu bani gheaţă, lucru posibil până acum doar în
cazul plăţii cu cardul. Numai că, este de părere Albrecht, “o dată
ce începi să urmăreşti produsele, începi să urmăreşti oamenii”.

Dar au nevoie comercianţii şi producătorii de astfel de
etichete? Compania Gillette a cumpărat 500 de milioane!

Supravegherea telefonului. Supravegherea telefoanelor
fixe este veche de zeci de ani. Dar şi telefonia mobilă este
vulnerabilă. Unele modele de aparate telefonice GSM au servicii
ascunse ce pot fi activate în secret. Apelând un asemenea aparat
mobil, el va răspunde imediat fără să afişeze starea activă, putând
astfel asculta ce discută purtătorul aparatului. Chiar dacă în
sistemele GSM, DCS şi CDMA se asigură o oarecare protecţie
conform unui algoritm, putându-se intercepta doar cu aparatură
adecvată, pe o rază de câţiva kilometri în jurul vorbitorului, totuşi
nici o reţea de telefonie nu poate asigura o securitate deplină a
convorbirilor. Chiar şi sistemul CDMA promovat recent este
depăşit, existând deja alternative mai performante. Au apărut
echipamente performante de intercepţie care se comercializează
ilegal. Datorită preţului foarte ridicat al lor şi condiţiilor de
interconectare cu centralele de comutaţie GSM, doar serviciile
guvernamentale beneficiază legal de toate beneficiile acestei
aparaturi.

Principalele vulnerabilităţi ale telefoniei mobile sunt legate
de identitatea abonatului care poate fi descoperită destul de uşor.
Fiecare aparat telefonic şi fiecare cartelă SIM au câte un cod unic
(IMEI – Identitate internaţională a aparatului şi respectiv IMSI –
Identitate internaţională a abonatului). O pereche de astfel de coduri
IMEI-IMSI definesc la un moment dat un utilizator de servicii
GSM, cu toate datele ce ţin de el.
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Se pare că păstrarea confidenţei cu privire la datele despre
abonaţi a rămas o reclamă ieftină, atâta timp cât în presa publicitară
sau pe site-urile de pe Internet abundă anunţurile unor “specialişti”
care, pentru câteva sute de dolari, modifică orice cod pentru orice
telefon mobil ori vând compact-discuri cu bazele de date ale
operatorilor (Ziua, 6  martie 2003).

Autosupravegherea!  Prin concursul televizat „Big
Brother”, omul de rând (cetăţeanul) ce priveşte la televizor devine
complicele lui Big Brother, adică un „frate mare” mai mic. Are
puterea (democratică!) de a elimina un concurent, are puterea de
decizie, este un adevărat „big brother”. Dar concurenţii sunt tot
cetăţeni de rând! Fiecărui cetăţean îi va veni rândul, mai devreme
sau mai târziu, să fie „concurent”. Cu alte cuvinte cetăţenii se
supraveghează pe ei înşişi, se judecă pe ei înşişi (ca o judecată
publică) şi se elimină pe ei înşişi. Totul se face democratic, oricine
poate să voteze. În acest timp... adevăratul Big Brother îşi vede
liniştit de afaceri! El trebuie să asigure doar supravegherea şi
executarea deciziilor luate democratic.

Acum totul se petrece doar într-o singură casă (de film),
experimental, în viitor însă această Casă va fi România, Anglia,
Franţa,  apoi UE, apoi...

Cam acesta este scenariul viitorului. Dar oare nu-i este
teamă lui Big Brother că cetăţeanul de rând se va trezi. Nu, căci el
crede şi gândeşte astfel despre votul democratic: „În lume sunt
mai mulţi proşti decât deştepţi, sunt mai mulţi răi decât buni, mai
mulţi fricoşi decât curajoşi, mai mulţi care doresc siguranţa decât
libertatea”. Aceştia suntem noi, fraţilor!

Ţigăncile vrăjitoare (sau false vrăjitoare) au o armă secretă:
îi pun pe clienţi (victime) să facă un act de umilinţă sau de
intimitate (de exemplu, le cere câteva fire de păr pubian, fără de
care vraja sau ghicirea viitorului nu se pot face). Dacă clientul se
execută imediat, înseamnă că el crede cu tărie în vrajă şi atunci
poate fi jecmănit de mulţi bani. La fel se întâmplă şi prin „big
brother”-izarea lumii, acum aflată doar în faza de experi-
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ment TV: unii au stat legaţi câte doi timp de o săptămână, fiind
nevoiţi să-şi facă nevoile împreună; toţi sunt filmaţi în timp ce fac
duş; alţii au fost îndemnaţi să fure pentru a primi un minut de
convorbire la telefon cu cei dragi şi multe-multe-multe altele. În
plus, sunt încurajate jocurile sexuale, sunt încurajaţi să bârfească,
se bagă dihonia între participanţi. Totul este un spectacol-experi-
ment, un spectacol de vulgaritate a cărui finalitate va fi, peste
ani, nu jecmănirea de bani, ci de libertate. Căci cei ce-şi pierd
raţiunea şi conştiinţa, îşi pierd şi virtuţile, îl pierd şi pe Hristos –
libertatea noastră.

„Dumnezeu vede tot” ce facem, iar dacă mai vrea cineva
să vadă tot, acesta nu poate fi decât cel ce vrea să fie ca Dumnezeu,
maimuţa lui Dumnezeu, adică satana. Sub inspiraţia lui satana se
fac toate acestea. El ne ispiteşte la păcat şi tot el ne „filmează” şi
ne pârăşte la Dumnezeu. Pentagonul realizează acum proiectul
„LifeLog”, ce constă în monitorizarea, stocarea şi analizarea
fiecărei experienţe umane, absorbind ca un burete absolut toate
aspectele vieţii unui individ. Orice lectură (cărţi, ziare, scrisori, e-
mailuri), orice discuţie (directă, la telefon etc.), orice mişcare va
fi înmagazinată în uriaşa bază de date a „LifeLog”. Un sistem de
senzori va înregistra fiecare senzaţie, va urmări sistemul cardiac
şi celelalte semnale vitale. La experiment participă numai cine
vrea. Scopul declarat: realizarea unui robot cât mai uman! Numai
să nu-l realizeze pe antihrist!
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Buletinele electronice şi 666
Dorin Simtion

Pentru cei ce nu au nici o preocupare de ordin religios sau
au preocupări de acest gen doar în mod accidental, primirea
buletinelor electronice va fi doar un simplu act de rutină prin care în
viaţa lor va mai intra un element ce o va face să funcţioneze mai
rapid şi mai modern. Cei ce sunt la polul opus, cei ce au mintea
trează şi ochii deschişi la ce se petrece în jurul lor, au ştiut demult că
va urma pasul acesta. Ei sunt deja pregătiţi şi ştiu ce au de făcut.

Privind acum înapoi, mult, în istorie, să ne oprim asupra
câtorva detalii din firul epic al evenimentelor în urma cărora a
avut loc căderea omului în grădina Edenului. Astfel, după ce Adam
a fost aşezat în ea, a primit porunca de la Dumnezeu: “Din toţi
pomii din rai poţi să mănânci. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi
răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei
muri negreşit!“ Insă cel rău, în chipul şarpelui, o ispiteşte pe femeie
zicând: “Dumnezeu a zis El oare să nu mâncaţi roade din orice
pom din rai?“, iar la replica Evei că vor muri dacă vor mânca din
acest pom, îi răspunde: “Nu, nu veţi muri ! Dar Dumnezeu ştie că
în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi
ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul“.

Dacă analizăm felul în care ispititorul şi-a organizat tactica
prin care a împins omul la cădere, vedem că s-a folosit de:
- un adevăr spus pe jumătate: “Dumnezeu a zis el oare să nu

mâncaţi roade din orice pom din rai?“, omiţând că tot
Dumnezeu a spus că doar din pomul cunoştinţei binelui şi al
răului să nu mănânce,

- o minciună, când la obiecţia Evei îi răspunde acesteia: “Nu, nu
veţi muri!” S-ar putea replica că nu este o minciună, că într-adevăr
au mâncat şi nu au murit. Nu au murit fizic atunci, dar acela a
fost gestul prin care moartea avea să intre în viaţa lor şi să-i
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răpună peste mulţi ani. Iar dacă Dumnezeu a spus că în ziua în
care vei mânca din el vei muri, în ziua aceea a fost într-adevăr o
moarte, dar o moarte sufletească, o cădere din harul ce îl aveau.

- un adevăr: “Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din
el veţi deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele
şi răul“. Acum ispititorul spune un adevăr, dar un adevăr de
care se foloseşte pentru a pune în practică o înşelăciune.

  Tatăl minciunii nu duce o luptă dreaptă,  cinstită, nu-ţi
spune: «Acolo e Dumnezeu, aici sunt eu, vino cu mine!» Nu-ţi
arată ceea ce într-adevăr ţi-e bun şi ceea ce într-adevăr  ţi-e rău, ci
te îndeamnă la rău. Te înşeală …

Păstrând proporţiile între situaţia luată ca exemplu şi ceea
ce ne interesează acum şi luând pe de o parte doar învăţătura despre
modul în care trebuie să păzim poruncile şi să fim atenţi la
avertismentele date de Domnul şi, pe de altă parte luând aminte la
felul în care ispititorul ne “serveşte“ o cădere, să ne întoarcem la
problema noilor buletine de identitate. Iarăşi “stăpânitorul lumii
acesteia“ după cum însuşi Iisus îl numeşte, prin slujitorii lui cei
mai de vârf, ascunşi în organizaţii secrete şi pe care foarte puţină
lume îi cunoaşte, cei ce gândesc şi ticluiesc toate cele pentru
prăbuşirea credinţei şi a omului, şi venirea lui Antihrist, aceste
capete “iluminate“ prin slujitorii lor cei ce sunt la vedere, au gândit
demult, au organizat, au făcut să fie viabil şi acum se pregătesc să
ne ofere ceva. Suntem îndemnaţi din nou  să primim ceva. Ceva
ce ni se va spune că nu pricinuieşte nici un rău, că e doar spre
folosul şi binele nostru: buletinul de identitate  ce conţine în el şi
semnul Antihristului, numărul 666! Şi iarăşi aceeaşi tactică. Pentru
a primi noile buletine, din nou ni se servesc:
- adevăruri spuse pe jumătate: nu se putea  fără codul cu bare!

Da, aşa a fost gândit, să fie nevoie de el. Dar nu se spune că se
putea gândi acest cod şi fără bara din mijloc, şi foarte bine s-
ar fi putut pune oricare altă cifră în locul cifrei 6.

- minciuni: că cele trei bare nu au vrut să reprezinte numărul
fiarei, că e doar o speculaţie, o născocire a unor
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exaltaţi (“Nu, nu veţi muri!”). Dacă este aşa, atunci de ce ţin
cu atâta tărie să rămână aşa cum e? De ce nu se schimbă să
zicem, cu 333? Într-o lume în care se tot trâmbiţează libertatea
omului, drepturile omului, în care se arată grija pentru tot felul
de libertăţi dintre cele mai dubioase, de ce nu se iau în
considerare nişte cereri prin care grupuri mari de oameni cer
nişte revendicări ce nu afectează statul, sau pe alţi semeni.
Când în Grecia, de exemplu, au avut un antecedent privind
felul în care adevăraţii ortodocşi primesc noile buletine, aceştia
cu demonstraţii de stradă de sute de mii de oameni şi-au arătat
poziţia, de ce nu se ţine acum cont de aceasta? Dacă se vrea o
Europă unită, în care să trăiască alături milioane de ortodocşi
pentru care introducerea numelui alături de 666 echivalează cu o
batjocură aruncată asupra lor, de ce nu suntem scutiţi de aceasta?
Nu au cum să ne scutească, fiindcă pentru acele minţi luminate
tocmai acesta este scopul. Minciuna e când se spune că nu a fost
gândit de la bun început aşa: că în noile buletine alături de numele
nostru şi multe date despre noi, să stea şi semnul fiarei, 666.

- adevăruri. Adevărul ce ni se spune e că primirea buletinului
nu e tot una cu pecetluirea pe mâna dreaptă sau pe frunte.
Corect! E trist însă că o afirmaţie ca aceasta nu vine din partea
celor ce au conceput sistemul, ci din partea noastră, a
credincioşilor. Şi ea e născută din neştiinţă sau ignoranţă, ori
comoditate în a nu aprofunda acest subiect. Poate chiar din
frică. Frica de a nu cerceta şi descoperi că e o mare primejdie.

Paisie Aghioritul (1924-1994), preocupat mult de aspectul
introducerii noilor buletine ce au pe ele înscrise numărul 666, şi luminând
oamenii în legătură cu etapele ce ni se pregătesc pentru venirea
Antihristului, ajunge să spună că în cei trei ani şi jumătate de domnie ai
Antihristului oamenii ce nu se vor pecetlui, în chip minunat vor fi ajutaţi
de Dumnezeu : “ Să vezi, Dumnezeu ştie un mod [de a ne ajuta], îl ştiu
şi eu. Aşadar … m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis
după aceea … o „telegrama”. Măi, măi, cum ne iconomiseşte
Dumnezeu!”.( Trezire duhovniceasca,  pag.180).
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Alte cuvinte ale Părintelui Paisie în legătură cu buletinul
cu 666:
* După furtuna diavolească, va veni însorirea dumnezeiască.
* Ce ne va spune Hristos? “Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o

judecaţi, dar semnele vremurilor nu puteţi” (Mt. 16, 3).
* De asemenea, sub stăpânirea lui Deciu, s-a poruncit creştinilor

să mărturisească religia închinătorilor la idoli şi creştinii care
au mărturisit şi au jertfit idolilor, au primit un certificat scăpând
astfel de mucenicie. Dar nu numai aceştia s-au lepădat de Hristos,
ci si cei care au dat bani închinătorilor la idoli şi au luat
certificatul fără să se lepede de Hristos, aşa numiţii “libellus”.
Şi pe aceştia Biserica noastră i-a considerat lepădaţi, căzuţi.

* Dar cu toate cele pe care le-am arătat, auzi, din păcate, o
grămadă de neghiobii ale minţii unor “gnostici” de astăzi. Unul
spune: “Eu voi primi buletinul cu 666, şi voi pune şi o cruce
alături”. Altul spune: “Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte
şi voi face şi o cruce pe cap...”. Iar alţii spun o grămadă de alte
neghiobii, crezând că se vor sfinţi în felul acesta. Dar toate
acestea sunt înşelări.

* Numai cele care primesc sfinţire, numai acelea se sfinţesc. De
pildă, apa primeşte sfinţire şi se face agheasmă. Însă urina nu
primeşte sfinţire. Piatra se poate face pâine prin minune, dar
necurăţia nu primeşte sfinţire. Prin urmare, diavolul, antihristul,
atunci când este pe buletin, pe mână sau pe fruntea noastră
prin simbolul lui, nu se sfinţeşte chiar şi o cruce de ai face.

* - Părinte, unii spun: “Ceea ce este scris de la Dumnezeu, aceea
se va face. Ce ne mai interesează altceva?”
- Da, o spun, dar nu este aşa, bre copile! Şi eu aud pe unii spunând:

“Evreii nu sunt aşa de proşti să se trădeze cu 666, când Sfântul Ioan
Evanghelistul o spune clar în Apocalipsă. Dacă ar fi fost aşa, ar fi
făcut-o într-un mod mai inteligent, mai ascuns”. Ei bine, cărturarii şi
fariseii nu ştiau Vechiul Testament? Anna şi Caiafa nu ştiau mai bine
ca toţi că era scris că Hristos va fi trădat pentru “treizeci de arginţi”?
De ce n-au dat 31 sau 29 de arginţi şi au dat “treizeci”?
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 Codul cu bare şi 666
Să primim sau nu buletinele electronice?

ing. Ioan Cismileanu

În ultimul timp, o problemă de viaţă şi de moarte (a sufletului)
îi preocupă pe tot mai mulţi dintre credincioşi: să primească sau
nu buletinele electronice? Biserica Ortodoxă Greacă s-a pronunţat
împotriva lor. Biserica Ortodoxă Română încă nu şi-a spus
cuvântul, dar din afirmaţiile unor ierarhi şi consilieri, teologi şi
duhovnici, cu deschideri euro-atlantice, rezultă că se prea
exagerează cu codul de bare.

Şi în general, cei ce fac legătura dintre codul cu bare şi numărul
Fiarei sunt văzuţi ca nişte teoreticieni ai conspiraţiei universale, nişte
aiuriţi. Se uită că de fapt Dumnezeu, prin cuvântul „Aici e
înţelepciunea! Cine are pricepere, să socotească acest număr”, ne
îndeamnă pe toţi creştinii să rezolvăm această problemă de
matematică sufletească, pentru a înţelege mai bine legătura noastră
păcătoasă cu „stăpânul acestei lumi” şi pentru a rupe această legătură.

Nu ştim să socotim numărul Fiarei, dar ştim care este: 666 (Ap.13,
18). Creştinii nu ştiu să citească codul cu bare (este făcut pentru a
putea fi citit automat de către maşini), dar ştiu minimul necesar: că
el conţine numărul de care trebuie să ne ferim, ca Adam şi Eva de
„pomul cunoaşterii binelui şi răului”.

Codul cu bare este deja un instrument standardizat folosit în
toată lumea şi se poate deci demonstra dacă el conţine sau nu
numărul Fiarei. În România, standardele ce se ocupă cu codul cu
bare EAN sunt SR 13163/1 şi SR 13163/2 şi se pot găsi la Institutul
Român de standardizare – IRS şi la librăria Editurii Tehnice din
Bucureşti, iar inscripţionare etichetelor se poate face cu orice pro-
gram de grafică care are inclus un subprogram pentru coduri cu
bare (ex. Corel)

,
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Ce este codul cu bare?
Este un sistem internaţional de codificare a bunurilor şi

serviciilor (la bunuri intră şi animalele şi oamenii!), pentru a
identifica fără ambiguitate, în timp şi spaţiu, oricare tip de produs
sau serviciu (şi orice om). Este folosit la marcarea mărfurilor,
marcare ce poate fi citită automat în ambele sensuri (nota 1). Are
o structură foarte precisă, fiind compus doar din bare (negre) şi
spaţii (albe). Aceste bare şi spaţii au grosimi diferite, fiind for-
mate dintr-un număr întreg de module (un modul are grosimea de
0,33 mm). Barele şi spaţiile au o singură funcţie: prin combinări
diferite să codifice numerele de la 0 la 9 (fig 1).

Cifra 0

Cifra 1

Cifra 2

Cifra 3

Cifra 4

Cifra 5

Cifra 6

Cifra 7

Cifra 8

Cifra 9

Grupa A Grupa B Grupa C

Fig. 1
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           Observăm că toate cifrele sunt codificate prin 4 elemente:
2 bare (negre) şi 2 spaţii (albe) de grosimi diferite funcţie de
numărul de module (unităţi) ale barei/spaţiului. Fiecare element
conţine de la 1 la 4 module şi fiecare cifră este formată din 7
module şi are 3 codificări diferite, în cele trei grupe: A, B şi C.

Reprezentările cifrelor din grupa C sunt inversul
(negativul) celor din grupa A. Cele din grupa B sunt imaginea
în oglindă a celor din grupa C şi în acelaşi timp imaginea
inversă (negativă) şi răsturnată a celor din grupa A.

Dacă fiecărui modul negru îi alocăm cifra 1 şi fiecărui
modul alb îi alocăm cifra 0, reprezentarea cifrelor de la 0 la 9 va fi
cea din tabelul de mai jos. Semnele din grupele A şi B se folosesc
numai în jumătatea stângă a codului de bare iar cele din grupa C
numai în dreapta (fig. 2).

       Repezentarea semnelor de bază
Grupa A Grupa B Grupa C
    aliniate la dreapta aliniate la stânga

Cifra
Impare Pare Pare

0 0001101 0100111 1110010
1 0011001 0110011 1100110
2 0010011 0011011 1101100
3 0111101 0100001 1000010
4 0100011 0011101 1011100
5 0110001 0111001 1001110
6 0101111 0000101 1010000
7 0111011 0010001 1000100
8 0110111 0001001 1001000
9 0110111 0010111 1110100
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În tabel, semne pare sunt semnele care conţin un număr
par de module negre, iar semnele impare cele ce conţin un număr
impar de module negre. Semn „aliniat la dreapta” înseamnă semn
ce este delimitat în partea dreaptă cu o bară (deci cu modul negru,
cu cifra 1), iar semn „aliniat la stânga” înseamnă semn delimitat
cu o bară (modul negru, cifra 1) în partea stângă.

Codul cu bare EAN 13 (European Article Numbering)) conţine
13 cifre de la 0 la 9 codificate prin bare şi spaţii (pentru citire
automată). Aceste 13 cifre sunt însă tipărite şi sub codul cu bare,
putându-se citi cu ochiul liber (fig. 2). Prima cifră din cele 13 nu
se introduce în codul barat ci se scrie separat ca un număr arab, la
stânga codului barat, în timp ce celelalte 12 cifre ale numărului se
scriu în două subcâmpuri (jumătăţi), unul la stânga şi unul la dreapta
cu caracterele codului barat (nota 2). Codul Numeric Personal –
CNP de pe buletinul electronic, format tot din 13 cifre, va putea fi
citit şi cu ochiul liber, sub codul cu bare (nota 3). Se observă din
figura 2 că cifra 6 cu ochiul liber se vede ca 2 linii negre, iar
semnele de la margini (stânga şi dreapta) şi de la centru (prelungite
mai jos decât celelalte) se văd tot ca 2 linii negre, deci cifra 6 se
află de trei ori: la începutul, la centrul şi la sfârşitul codului cu
bare. Trei de 6! S-a spus că este doar o iluzie optică, dar vom
demonstra mai jos că nu este aşa.

Fig. 2
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Pe lângă cele 13 cifre codificate, codul cu bare conţine deci
şi aceste 3 semne auxiliare: două semne de margine identice (în
stânga şi dreapta) şi un semn de separare în centru (fig. 3).

Semn de margine         Semn de separare      Semn de margine
       stânga               centru     dreapta

  101   01010         101
În realitate însă, codificarea binară nu este cea de mai sus

(101, 01010, 101) pentru semnele de margine deoarece întreg codul
cu bare este înconjurat obligatoriu de o margine albă pe care
aparatul de citit o percepe ca un spaţiu (alb = 0). Astfel, semnul
din stânga (101) va fi reprezentat binar 0101, iar semnul din dreapta
(101) va fi 1010.

Codul cu bare conţine într-adevăr numărul Fiarei
Vom arăta deci că semnele auxiliare reprezintă fiecare în

parte cifra 6 şi deci, împreună, numărul 666 şi că nu este numai
o iluzie optică. Toate cifrele sunt codificate prin 4 elemente (2
bare şi 2 spaţii) care împreună conţin 7 module. Dacă cunoaştem
3 elemente, al 4-lea rezultă implicit (atât ca număr de module, cât
şi în ce priveşte „culoarea” 0 sau 1). De aceea, computerul
aparatului de citire este programat să citească doar 3 elemente
şi anume grupul de elemente bară-spaţiu-bară (negru-alb-
negru), pentru elementul al 4-lea, spaţiu (alb), determinându-se
doar poziţia faţă de celelalte 3 (înaintea lor sau după ele) prin
sesizarea alternanţei de culoare. Practic nu contează câte module
albe (zerouri) conţine acest spaţiu. De exemplu, marginea albă
(din dreptul semnelor de margine) ce este luată drept spaţiu, este
formată din 7 module în dreapta şi 11 în stânga. Este ca în logica
binară, unde indiferent câte zerouri se pune în stânga numărului,
valoarea lui rămâne aceeaşi.

Fig. 3
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Computerul aparatului de citire nu va mai citi deci al 4-lea
element. Aparatul va sesiza doar alternanţa de culoare. Cifra 6
este singura cifră care realizează toate cele 4 alternanţe (schimbări
de culoare) în numai 4 module, ceea ce ne ajută să o descoperim
uşor şi cu ochiul liber (două linii negre egale ca grosime şi egale
cu distanţa albă dintre ele).

Astfel, toate succesiunile 0101 (semn de margine - stânga),
sau 1010 (semn de margine - dreapta), sau 0000101, sau 1010000,
sau 1111010, reprezintă aceeaşi cifră: 6. Şi la fel, 01010 (semn de
separare – centru) realizează cele 4 alternanţe doar cu primele 4
module, indiferent dacă e citit de la stânga sau de la dreapta şi
reprezintă deci tot cifra 6.

„Codul cu bare” îl introduce pe antihrist în
identitatea noastră,

în «semnătura» noastră electronică
Oamenilor li se va cere să primească numele sau numărul Fiarei

pe mână şi pe frunte, numai atunci când Antihrist va fi la
conducerea lumii, iar proorocul său mincinos va face semne mari
şi minuni, convingând pe mulţi să se închine lui Antihrist şi să
accepte pecetea lui. Acum suntem doar pregătiţi, educaţi.

Şi banii pot avea numărul 666 într-o formă simbolizată, dar
totuşi îi folosim, inclusiv pentru binele aproapelui nu numai al
nostru. Dar banii nu conţin identitatea noastră. Ei circulă de la un
om la altul. Cardul bancar, deşi conţine şi numele persoanei, îl
poate folosi oricine cunoaşte codul PIN. Cardul este ca orice obiect
al nostru ce poate fi furat şi folosit (dacă afli şi codul).

Buletinul însă, ca şi paşaportul şi cardul medical, ne
identifică ca persoană. În acest caz codul cu bare conţine
elementele de identificare ale persoanei şi nu un cod PIN sau
altceva. De aceea nu trebuie să le acceptăm. Am accepta astfel ca
antihrist să facă parte din identitatea noastră! Creştinii care
din motive de credinţă, de conştiinţă religioasă, refuză să
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primească un astfel de buletin, pot primi buletine de tip vechi
(conform ordinului cu numărul 1190 din 31 iulie 2001, al
Ministerului de Interne). Pentru aceasta este suficient să depună o
cerere la Poliţie când se preschimbă buletinul. Nu se ştie cât timp
va mai fi valabil ordinul. Iar pentru paşapoarte acest lucru nu este
posibil căci în puţine alte ţări va exista probabil un ordin
asemănător.

În viitor însă, cardul bancar se va uni cu buletinul şi paşaportul,
iar dacă, pentru  a nu putea fi furat, se va impune să ni le încorporăm
pe mână sau pe frunte, atunci am ajuns în situaţia descrisă în Sfânta
Scriptură. Adică, cine nu va accepta să primească acest act
antihristic pe mână şi pe frunte nu va putea vinde şi cumpăra
nimic (Ap.13, 17). Dar această situaţie nu va dura mult şi va avea
chiar şi un revers. „Cetatea cea mare a Babilonului”, cetatea cea
tare, desfrânata cea mare, va cădea într-un singur ceas „şi
neguţătorii pământului plâng şi se tânguiesc asupra ei, căci nimeni
nu mai cumpără marfa lor, marfă de aur şi argint... şi mir şi
tămâie şi untdelemn şi făină de grâu curat şi grâu de vite şi oi şi
cai şi căruţe şi trupuri şi suflete de oameni... Iar neguţătorii de
aceste lucruri , care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe,
de frica chinurilor ei, plângând şi tânguindu-se” – Ap.18, 11-15.

O înţelegere mistică a numărului 666
Plecăm de la următorul înţeles al numerelor 6, 7 şi 8:

- 6 este număr de om fără Dumnezeu (mai aproape de animal,
de Fiară);

- 7 uneşte pe om cu Dumnezeu (Iisus Hristos  fost şi om şi
Dumnezeu; rugăciunea este un dialog al omului cu
Dumnezeu);

- 8 este numărul numelui lui Dumnezeu, Împărăţiei lui
Dumnezeu ( în ziua a 8-a, numele Lui va fi pe frunţile lor,
când însuşi Hristos va fi lumină şi noapte nu va mai fi – Ap.22,
4-5; Lc.17, 24).
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Şi deducem că Hristos este:
- 7 – Om şi Dumnezeu;
- 77 – Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor (1Tim.6,

15;Ap.17, 14);
- 777 – Stăpân pe pământ şi în cer (Mt.28, 18).
Iar Antihrist va reuşi să fie doar:
- 6 – Om fără Dumnezeu;
- 66 – Împăratul împăraţilor (nu şi Domnul domnilor);
- 666 – stăpân pe pământ (nu şi în cer) - Ap. 13, 8.
Antihrist va fi deci un om fără Dumnezeu, un hristos fără cruce (6),
care va ajunge conducătorul unei uniuni de state (66) ce deţin puterea
în lume şi prin care va stăpâni astfel întreaga lume (666). Unii cred
că el va fi papa, dar mai sigur va fi ‘Mesia’ aşteptat de evrei (sau,
simultan, papa şi mesia, urmare a ecumenismului, a realizarii unei
religii unice).  «Rege al Israelului» (HA-MELEK-LE-IŞRA’EL)
are valoarea numerică 666. În plus, mulţi evrei sunt hotărâţi să
reconstruiască templul şi să adopte monarhia.

Mai rămâne 888, care este o reprezentare simbolică a
Sfintei Treimi.

Ce semn vrea Dumnezeu să avem
pe mână şi pe frunte

Dumnezeu le-a transmis oamenilor ce semn - sau ce nume, ce
cuvinte - să pună la mână şi pe frunte: «Ascultă Israele, Domnul
Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul
tău, din toată inima ta; din tot sufletul tău şi din toată puterea ta.
Cuvintele acestea, să le ai în inima ta şi în sufletul tău ... să le legi ca
semn la mână şi să le ai ca pe o tăbliţă pe fruntea ta» (Deut:6, 4-8).

Un alt semn pe mână şi pe frunte este semnul sângelui mielului,
semnul de aducere aminte a Paştelui, a ieşirii lui Israel din Egipt (Ieş.
1, 9-16) şi apoi semnul Învierii, a biruinţei asupra morţii (Sf. Cruce).

Rolul semnului este, deci, acela de neîncetată aducere
aminte a celui mai important lucru din viaţă (comoara vieţii tale)
şi cum se poate realiza aceasta dacă nu marcând cu el toate
gândurile noastre (fruntea) şi toate faptele noastre (mâna).
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Rugăciunea este şi ea un astfel de semn. Ea trebuie să marcheze
atât gândurile noastre (fruntea) cât şi toată munca noastră, toate
faptele noastre (mâna). «Ora et labora» - Roagă-te şi munceşte.
Pentru aceasta rugăciunea trebuie să fie neîncetată, gândul la
Dumnezeu trebuie să fie permanent. «Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes.5,
16-17) ne îndeamnă Sf. Ap. Pavel. Icoanele, troiţele, crucile, ziua
Domnului, citirea Sf. Scripturi, Sf. Liturghie, sărbătorile, au tocmai
această menire: să ne aducă aminte de Dumnezeu.

«Cuvintele acestea, ... să le sădeşti în fii tăi şi să vorbeşti de
ele când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când
te scoli... să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale» (Deut.6,
6-9). Trebuie deci, să-l vedem pe Dumnezeu în tot ce ne înconjoară
şi în tot ce facem, căci toate sunt create de El şi toate le facem cu
ajutorul Lui. Ori azi se încearcă să ni se impună să vedem numele
de hulă al fiarei (din codul cu bare) pe toate produsele create de
om şi chiar pe omul însuşi. «Cine se închină fiarei şi chipului ei şi
primeşte semnul ei pe fruntea sau pe mâna lui, va bea şi el din
vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul
mâniei sale şi se va chinui în foc şi pucioasă, înaintea sfinţilor
îngeri şi înaintea Mielului» - Ap. 14, 9-10. Îşi vor dori moartea şi
nu vor putea muri - Ap.9, 6. Căci mâna şi fruntea sunt (porţi spre)
trupul (templul Duhului Sfânt) şi sufletul nostru.

NOTE:
(1) Marcarea se face cu o etichetă tipărită. Poate fi de asemenea
‘’imprimat» pe bandă magnetică, aşa cum sunt cele aflate pe spatele
mai tuturor card-urilor comerciale (Eurocard, Etno-cash, Cashcard etc.);
în ultimul caz, numărul de cod nu este vizibil pentru că altfel oricine ar
putea transcrie foarte uşor numărul care corespunde altei persoane,
putându-l folosi pentru el însuşi în locul celuilalt atunci când scoate
bani etc. (Pe benzile magnetice codul barat există sub forma unor linii
magnetizate şi nemagnetizate şi citirea se face de către maşini speciale)

(2) Pentru mărfuri, primele 3 cifre indică ţara de provenienţă şi instituţia
din acea ţară care atribuie codurile cu bare, următoarele 4 producătorul,
următoarele 5 indică produsul, iar ultima cifră este cifra de control,
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cu care se verifică dacă calculatorul ‘’a citit» corect codul barat.
(3) Ce reprezintă cele 13 cifre din CNP? Exemplu:
CNP 1570115082417  conţine:
1 – bărbat (pentru femei – 2)
57 – anul naşterii: 1957
01 – luna naşterii: ianuarie
15 – ziua naşterii: 15
08 – judeţul: Braşov
24 – oraşul de domiciliu: Făgăraş
1– nr. dat de serviciul local de evidenţă a
populaţiei
7 - cifra de control (se obţine printr-un calcul
din celelalte 12 cifre)

Bibliografie
1. Standardul român SR 13163/1 – Cod cu

bare EAN (cu aplicare din 1 noiembrie
1993);

2. Apocalipsa 13. Sfârşitul libertăţii umane – ing. Mircea Vlad
3. La apusul libertăţii – Hristodul Aghioritul

Imagini sugestive folosite de cei ce luptă împotriva traficului de fiinţe umane
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    Stiintã si religie.
  Medicinã crestinã

, ,
,

,

Predică la o vindecare
Mitropolit  Antonie de Sourozh.

 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Zi de zi auzim în sfintele Evanghelii povestindu-ni-se cum

au fost vindecaţi oamenii de bolile lor. În Evanghelii, apare clar
un lucru: unde este o nevoie, Dumnezeu răspunde. Se ridică însă
o întrebare: De ce nu primesc răspuns toţi? Fiecare dintre noi are
nevoie să fie vindecat fizic sau sufleteşte. De ce numai unii sunt
vindecaţi?

Când citim Evangheliile, noi pierdem din vedere că Hristos
nu vindecă pe toţi. O persoană din mulţime putea fi vindecată, dar
mulţi alţii, bolnavi în suflet şi în trup nu erau vindecaţi. Acest
lucru se întâmpla pentru că, spre a primi acţiunea harului divin
spre vindecarea trupului sau a sufletului sau a amândurora, noi
trebuie să ne deschidem inima spre Dumnezeu. Nu spre vindecare,
ci spre Dumnezeu! Adeseori dorim să eliminăm boala din viaţa
noastră, nu numai pentru că ne face traiul greu sau pentru că boala
merge mână în mână cu suferinţa, ci, mai ales, pentru că boala ne
aminteşte de fragilitatea noastră. Este ca şi cum ne-ar spune: Nu
uita că eşti muritor! Trupul îţi spune: Tu n-ai putere să-mi redai
sănătatea, nu pot face nimic. Eu pot să mor, să mă sting, să mă
ofilesc şi asta înseamnă sfârşitul vieţii tale. Nu este oare acesta
motivul pentru care noi ne zbatem din toate puterile să ne
vindecăm, să devenim sănătoşi?

Şi astfel, dacă din aceste precondiţii îi cerem Domnului să
ne vindece, să ne aducă din nesănătate întru sănătate, înseamnă că
noi îi cerem numai uitarea, să ne ajute să uităm condiţia
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noastră de muritori, în loc să facem din boala noastră un deşteptător
al inimii, care să ne amintească că zilele trec, că timpul se scurtează
şi că, dacă noi vrem să atingem în această viaţă statura la care
suntem chemaţi să ajungem, trebuie să ne grăbim să scuturăm tot
ce  este rău în noi. Pentru că boala şi moartea nu au numai cauze
exterioare. Purtăm în noi înşine păcatele amintirii relelor săvârşite,
amărăciunile, ura, lăcomiile şi multe alte răutăţi care ucid în noi
viaţa duhului şi care nu ne îngăduie să trăim  acum, în timpul
prezent, viaţa eternă care înseamnă viaţa în adevăratul înţeles al
cuvântului, viaţa în plinătatea ei.

Şi atunci ce trebuie să facem? Atunci să ne punem nouă
înşine şi în mod foarte serios, câteva întrebări şi, atunci când venim
la Dumnezeu şi-I cerem să ne vindece, să fim pregătiţi deja pentru
vindecare. A te vindeca nu înseamnă să devii cum ai fost,  adică să
te întorci sănătos la acelaşi fel de viaţă pe care ai trăit-o înainte; a
fi vindecat înseamnă să fii întreg şi gata să începi o viaţă nouă ca
şi cum  am muri în acest act al vindecării noastre de către
Dumnezeu, că boala a fost a omului celui vechi, adică a trupului
celui stricăcios de care vorbeşte Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 15: 53).
Omul vechi trebuie să moară pentru ca cel nou să înceapă a trăi.
Să fim pregătiţi pentru a deveni acest om nou, prin moartea omului
vechi din noi, pentru a începe o viaţă nouă, asemenea lui Lazăr
care a fost chemat din mormânt, nu pentru a se întoarce la viaţa lui
dinainte, ci trăind prin ceva care nu poate fi exprimat prin cuvinte
omeneşti, să poată re-intra într-o viaţă, cu temelii noi.

Suntem noi vrednici de a fi vindecaţi? Suntem gata?
Suntem pregătiţi să ne asumăm răspunderea unei noi sănătăţi pentru
a ne întoarce iarăşi în lumea în care trăim având conştiinţa înnoirii
noastre? Să fim sarea pământului, să fim lumina lumii, să fim
bucurie, să fim nădejde, să fim dragoste, să dăm înapoi lui
Dumnezeu şi omului?

Să începem să gândim despre toate acestea, pentru
că suntem bolnavi toţi, într-un fel sau altul. Suntem fragili, suntem
slabi, nimeni dintre noi nu este în stare să trăiască deplin,
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nici măcar în această viaţă care ne-a fost dată pe pământ. Să ne
gândim bine la toate acestea şi să fim în stare să ne deschidem
spre Dumnezeu în aşa fel încât El să-şi poată începe lucrarea de
vindecare, prin care ne înnoieşte. Dar să ne înnoim în aşa măsură,
încât să fim în stare să purtăm această lucrare, care este cu adevărat,
înnoirea de către Dumnezeu a acestei lumi în care trăim. Amin!

(Material trimis la redacţie de Părintele Gheorghe Calciu-
Dumitreasa)

De ce caută omul contemporan
semne, minuni şi vindecări

paranormale?

de Ieromonah Mihail Stanciu

Precum ştim, diavolul, în setea lui neostoită de a amăgi pe
toţi oamenii, îşi întinde mereu răutăţile sub masca binelui,
încercând prin această stratagemă să-i abată de la calea Adevărului
şi a Vieţii, pe căile multe ale minciunii şi ale pierzării. Şi nu sunt
puţini cei ce-l urmează spre iad, atraşi de seducătoarele lui viclenii.

Să luăm aminte: “… mulţi prooroci mincinoşi se vor scula
şi vor amăgi pe mulţi” (Matei 24.11)!

Cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos avertizează
întreaga omenire despre pericolul căderii în amăgirea spirituală
pe care diavolul de la început s-a străduit să o instaureze pe pământ.
Cu atât mai actuale sunt aceste cuvinte în zilele noastre, cu cât
diavolul şi-a înmulţit proorocii şi metodele satanice de amăgire,
căci “diavolul umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită”
(1 Petru 5.8).
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În general, „experienţele spirituale” circumscrise falsului
misticism şi oferite omului contemporan de tot felul de prooroci
reprezintă o reală sfidare şi chiar o profanare adusă credinţei
creştine cu care sunt amestecate, deseori sfidând logica şi chiar
bunul simţ elementar. De aceea, se cuvine nouă a le recunoaşte şi
a le combate, demonstrându-le iraţionalitatea lor de principiu şi
inutilitatea lor într-o viaţă duhovnicească echilibrată.

Dar pentru că în mass-media senzaţionalul (atât în formă
cât şi în conţinut) reprezintă cheia succesului la public, promovarea
noului şi în domeniul spiritualităţii reprezintă expresia aceleiaşi
politici de dezinformare şi de deturnare a atenţiei omului de la
legea lui Dumnezeu. Aşa încât discernerea experienţelor religioase
autentice de cele contrafăcute devine şi mai anevoioasă acolo unde
educaţia creştin-ortodoxă este incompletă şi redusă doar la ceva
superficial. Dacă viaţa spirituală autentică se înscrie în hotarele
unei purificări morale şi intelectuale profunde, drumul pocăinţei
şi al sfinţirii, centrat pe unirea omului cu Dumnezeul - Omul Iisus
Hristos în Biserică, continuând din lumină în mai multă lumină,
din iubire în mai multă iubire. În opoziţie cu aceasta, experienţele
spirituale contrafăcute nu se regăsesc în tradiţia Bisericii, ba chiar
aduc inovaţii (şi ideologice şi practice) centrifuge, îndepărtându-l
pe omul neinformat şi nepregătit duhovniceşte de Hristos şi de
Biserica Sa.

Din cauza confuziei în care se zbate într-o cultură
desacralizată, omul contemporan s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu
mai păzeşte poruncile Lui şi nu mai percepe corect înţelesurile
dreptei credinţe în Hristos. A pierdut simţul, valoarea şi educaţia
iubirii de Dumnezeu şi de semeni şi le desconsideră în detrimentul
acceptării unor experienţe noi, senzaţionale, care exaltă mândria
şi idolatria omului.

Iar când nu mai are frică de Dumnezeu, când nu mai vrea să
se smerească răbdător sub mâna binecuvântării lui Dumnezeu, când
nu mai vrea să iubească sincer pe alţii dăruindu-se, atunci omul
caută alte căi de „spiritualitate”, de fapt alte
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căi de fugă de la faţa lui Dumnezeu, încercând să-şi satisfacă
aspiraţia naturală după Dumnezeu, după iubire şi după o fericire
eternă prin metode mecanice sau magice, ori prin alte minuni şi
puteri paranormale, pe care diavolul (prin proorocii lui) i le oferă
cu mână largă. Pentru că nu minunile sunt dovada că cel ce le
săvârşeşte e de la Dumnezeu, ci sfinţenia vieţii şi a gândirii lui.
Acesta şi este semnul adevăratului om duhovnicesc: învierea cu
Mântuitorul Hristos din păcat şi din neadevăr. Să nu ne lăsăm
înşelaţi! „Neam viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se
va da, decât semnul lui Iona proorocul. Că precum a fost Iona în
pântecele chitului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi fiul Omului în
inima pământului trei zile şi trei nopţi” (Matei 12, 39-40).

Omul contemporan, antrenat în procesul secularizării
mondiale, întunecat de păcate şi de necredinţă uită că cele mai
mari valori umane sunt persoana şi iubirea, întrucât omul a fost
creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui; le dispreţuieşte
şi le înlocuieşte în gândirea sa cu alte lucruri sau „performanţe”
individualiste. Sfinţenia iubirii dintre persoane, normalitatea ei,
jertfa de sine pentru mântuirea altora, toate valorile creştine sunt
năruite aproape în conştiinţa omului contemporan sub tăvălugul
agresiv al minunilor paranormale pe care le propagă, spre slava
lor deşartă şi spre pierzarea celor ce-i urmează, toţi „iluminaţii”
care nu-L au pe Iisus Hristos ca lumină a vieţii lor.

Însă numai iubirea lui Dumnezeu şi a semenilor îi pot da
omului contemporan starea de pace, de fericire interioară şi de
sănătate trupească şi sufletească. Numai o viaţă creştină, o viaţă
în sfinţenie, numai trăirea reală a învierii din păcat şi a unirii cu
Iisus Hristos – Dumnezeu, în Biserica Lui Dreptmăritoare, îi poate
descoperi omului bogăţia infinită a vieţii veşnice, a experienţei
fericirii dumnezeieşti, în normalitatea ei plină de lumină şi de har.
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 Arta creºtinã.
Muzica ºi poezia religioasã

Debut şcolar la Făgăraş

RUGĂ

Pune, Doamne, timpu-n lanţuri grele
Şi-l ascunde undeva  departe,
Sus acolo-n ceruri, printre stele,
In nemărginiri de univers şi noapte.

Şi ne dă atâta  bucurie,
Celor ce păşim abia  în viaţă,
Să rămânem în copilărie.
Să ne răsfăţăm în  dimineaţă.

Să ne-avem părinţii veşnic tineri,
Grijulii şi dragi şi cu poveţe,
S-aşteptăm mereu câte o vineri,
Când  bunicii vin să ne răsfeţe.

În bănci de şcoli cu ochii peste carte,
Sorbind pilduitoare-nvăţăminte,
S-avem de roade bune veşnic parte,
Şi nu  doar de aducerile aminte.

Cu gând  curat să ne iubim colegii
Şi dascălii şi tot ce ne-nconjoară,
Iubirea să domnească, nu toţi regii,
Mă rog, Părinte, azi şi mâine iară,
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Ascultă-mi ruga, Doamne, că-i fierbinte,
În ea îmi pun speranţa,  bucuria,
Voi fi cum vrei şi crezi Tu că-i cuminte,
Dar lasă-mi cât mai mult copilăria!

GHERGHE IOANA MIHAELA,
Clasa a V-a B , Şcoala Generală nr. 1 , FĂGĂRAŞ

O, DOAMNE!

Pocal cu apă vie din care beau mereu,
O, tu,  Lumină Sfântă! O, Dumnezeul meu!
O, armonioasă cântare ce în ceruri îngerii o
cântă!
O, dulce rugăciune sfântă!

O, dulce alinare!
O, speranţa mea când n-am scăpare!
O, Dumnezeul meu cel sfânt!
Ascultă-mi iar îndureratu-mi cânt.

Căci o iarbă rea în sufletu-mi a încolţit
Şi vreau un înger să-mi trimiţi,
Pentru a mă învăţa cele cereşti.
O, Doamne, iarba rea să o stârpeşti!

Şi-n locul ierbii,  florile să crească
Şi să mă-nveţi legea cerească,
Şi-atunci când  voi muri,
Eu sper că veşnic voi trăi!

 IOANA RUGIUBEI
Clasa a IX - B, Liceul “ Ion Codru Drăguşanu”, VICTORIA
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MAI LASĂ-MĂ  O CLIPĂ!

Armonios este gândul ce mă-nalţă la cer,
Frumos este visul pe care îl zăresc,
Dar este oare acesta un vis?
Sau este  drumul spre Dumnezeu?

Sufletu-mi tânjeşte după voi...
“VOI” , ce bine sună!
Voi sunteţi sălaşul de iubire, de căldură,
De aici din universul care mă-nconjoară.

Parcă aş vrea să nu visez...
Conştiinţa mă apasă,
Îmi spulberă gândurile, păcatele ...
Dumnezeu se apropie, El mă caută!

Mă simt copleşită de frumuseţea
Ce-mi este dăruită, de El,
Totul este auriu, straşnic şi ideal
Dar în acelaşi timp atât de subtil!

Mi-aş dori să mai stau o clipă,
Aş vrea să dau timpul înapoi,
Să vă mai  văd o dată pe VOI.

Domnul îmi împacă gândul, dorinţa,
Lăsându-mă să iau cu mine cea mai frumoasă
amintire:
Chipurile voastre...
Îmi mai îngăduie să mai şoptesc pentru ultima
oară:
- Mamă, tată, vă iubesc!
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Acum, în sfârşit, îmi simt sufletul împlinit,
Acum pot, Doamne, să-ţi mulţumesc
Şi să plec...
Să mă îndrept mirific
Spre zarea îndepărtată, liniştită,
De care mă simt îndrăgostită,
Pentru că ea e grădina visurilor mele,
Unde ştiu că veşnic  mă voi regăsi în ele.

NAN ANCA – OCTAVIA
 Clasa a IX –a C, Colegiul Naţional “ Doamna Stanca”,FĂGĂRAŞ

ÎNDEMN

Când viaţa pic cu pic se scurge
Şi se revarsă în păcat,
Omule bun, ai o speranţă:
Iisus Hristos a înviat!

Când clopotele la vecernii
Te cheamă, tu, ne-ntârziat,
Îţi lasă lucrul tău şi vino:
Iisus Hristos, El te-a chemat!

Te roagă, cere îndurare,
Şi pentru cel mai mic păcat
Pentru a lumii mântuire,
Iisus Hristos a înviat!

CRISTINA BOROIANU
CLS. A XII-a , Grupul Şcolar de
Arte şi Meserii -  Făgăraş

MAICA DOMNULUI

Privirea-i ne-nconjoară lin,
Precum o creangă de măslin,
Ea,  Porumbiţa preacurată,
Dintr-o icoană ni se-arată.

Întinde mâinile, ne-ajută,
În orice seară ne sărută,
Pe frunte pune-ncetişor
Imaculatul omofor!

OANA AFLOAREI
Clasa a VII –a B, Şcola Generală
Nr.1,  Făgăraş
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IERTARE ŞI SPERANŢĂ

Rege Sfânt, Altar ceresc,
Prinţ al inimilor noastre,
Sfântă-avere, Tată scump,
Soarele iubirii noastre.

Ţie toate-ţi datorăm,
Zilnic soarele răsare,
Luna luminează-n noapte,
Timpul curge cu-ndurare.

Tu îmi potoleşti aleanul,
Inima mi-o linişteşti,
Şi, în orice întâmplare,
Tu cu mine-aproape eşti.

În tot drumul meu pe lume
Călăuza mea mereu,
Fără Tine, Doamne Sfinte,
Ce m-aş face singur eu?

Doamne, -ndură-TE de lume,
Suntem cuie-n trupul Tău,
Iartă azi mândria lumii
Şi ne apără de rău!

ALEXANDRA FOGOROŞ
Liceul Teoretic
 “ Ion Codru Drăguşanu”
Oraşul VICTORIA - BRAŞOV

E ZIUA TA

Eşti mamă duioasă
O, Sfântă Fecioară!
Şi-n inima noastră
Eşti dragoste rară!

Tu eşti cheia vieţii
De-a pururi în lume,
Şi-a ta frumuseţe
Cântăm azi pe strune.

E ziua ta, Fecioară
Regină -ntre flori,
E ziua Ta, Fecioară
Cu ochi surâzători!

E ziua Ta Mamă
Minune-ntre minuni!
E ziua Ta Mamă,
Comori de-nţelepciuni!

ALINA BACIU
cl. a VII-a

Grupul Şcolar di Chimie
Oraşul Victoria
Jud. Braşov
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Poezii primite de la cititorii - poeţi

 S P O V E D A N I E
Cu-atâtea neguri împrejur şi-n tine,
Urci pe poteca aspră printre stânci,
În minte, pătimirile divine
Ţi-aduc aminte că eşti viu şi plângi.

La o răscruce, peste-un hău de gânduri,
Păcatele atârnă mult prea greu…,
Zoreşti strâns pasul peste-atâtea rânduri,
Să te-ntâlneşti odat’ cu Dumnezeu!

Ştii că-n căsuţa albă de sub stâncă
Părintele tău bun stă în pridvor.
Îi înţelegi   tăcerea lui adâncă:
E tată drept, tu – fiu risipitor!

Privirea lui te-nseninează iară,
Şi negurile ţi se risipesc,
Sub patrafir, îţi laşi a ta  povară,
În tine toţi ai tăi se spovedesc.

Cu capul lui se-apleacă întreg cerul
Şi, arcuită peste nori, o punte
Aduce-n preajmă  pe Iisus – Misterul,
Urechea Lui Te-atinge peste frunte.

Te-aude Dumnezeu şi-L simţi aproape,
Iar inima se strânge de durere,
Păcate lăcrimează, grele ape…
Domnul preface jalea-n mângâiere!

PREOT    FLORIN    MOLDOVAN
( R O D N A , BISTRIŢA   NĂSĂUD)



 Porunca Iubirii  3-4 / 2003 145

 SCARA
Pribeag, ca Iacob, mi-am plecat
Genunchii pe o piatră,
Şi mintea scară s-a-nălţat
Lumina ne’nserată să o vadă.

Spre frumuseţile din rai
Dorea un capăt aninat,
Iar celălalt, pe-al minţii plai,
Căta, ca porumbelul, loc curat.

Într-un târziu de priveghere,
Minunea blând s-a împlinit:
Lumina raiului, lină vedere
Casa de lut a văruit.

“ACESTA-I LOCUL PĂRINTESC!”
Răpit de frumuseţe, am strigat,
Şi-am început să ctitoresc
Lăcaş LUMINII-n gând curat.

PR. FLORIN    MOLDOVAN

CA PRUNCUL..
Ca pruncul gânguresc să deprind graiul,
Încurc silabe de pământ cu raiul
Şi mă târăsc de-a buşilea spre Tine
Mă ia în seamă, Doamne, şi pe mine!

Ca pruncul gânguresc să deprind glasul,
Nu ştiu de-mi va fi dat să merg cu  pasul,
Dar fericit mă simt c-am învăţat,
Să aflu uşa Ta, să cer, să bat!

POMUL VIEŢII

DOAMNE!
nu-mi lua dragostea
ce-o port în suflet,
ci lasă să crească din ea
rădăcini
până-n călcâie
şi ramuri
până la ceruri
şi fă din ea
   POMUL VIEŢII!

RALUCA OPRIŢA
( FĂGĂRAŞ)
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LA LITURGHIE

Ne cheamă toaca-n rugăciune,
E tainic totul pe pământ,
Deschide-ţi inima, creştine,
Primeşte-n ea pe Duhul Sfânt!

Făclii aprindem la altare
Şi pacea sfântă cu noi fie,
Că Domnul e cu fiecare
La ceas de Sfântă Liturghie!

Se frânge pâinea pe Altar:
“Mâncaţi! ACESTA-I TRUPUL
    MEU!”
Luăm cu frică Sfântul Dar,
Ne-mpărtăşim cu Dumnezeu.

“Beţi! ACESTA E  SÂNGELE
   MEU!’,
Şi ne-nchinăm cu  SFÂNTA CRUCE
Ne miluieşte Dumnezeu,
Şi-n inimi pacea ne aduce.

La ceasul sfânt de rugăciune
Cu Dumnezeu e-ntreg pământul,
Deschide-ţi inima, creştine,
Să intre Dumnezeu – Cuvântul!

      ION   DUŢĂ – NOVACI
NOVACI, JUD. GORJ

AL VIEŢII TREN

Porneşte trenul ca vântul,
Îmi spulberă orice cuvânt,
Ca-n fulger piere migdalul…
Ore, luni, ani, unde mai sunt?
 Rămâneţi cu toate în urmă...
Şi-n toate
Din inimi se frânge-o fărâmă.
Prin beznă-n tunel ne ducem
năvală-nainte,
Ce pală-i lumina ce-n felinar ni
se-aprinde!...
Ne strânge teama în chingi ne-
ndurătoare:
Când oare...
Vedea-vom iarăşi Lumina zilei
în zare?

Au fost odinioară, rămân
aidoma şi-acum,
Mereu istovitoare peripeţiile pe
drum...
Ne însoţeşte însă, nădejdea vie
din străbuni:
Fiul cel Mare, Fiul cel Bun
Ne-aşteptă-n staţia de la Sfârşit
de Drum....

Traducere din limba greacă
realizată de  Valentin Moga
după poemul Nausika‘ Iessai-
Kasimatei
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Rugăciune către Dumnezeu
Cobori, Doamne, -n România
Vezi ce mare-i sărăcia!
Cobori, Doamne,-n astă ţară,
Vezi că viaţa-i tot amară!
De-i coborî, Doamne, azi
În Oltenia nu-i praz,
În Moldova nu-i mălai,
În Ardeal e-amar şi vai.
De-i coborî, Doamne. mâne,
În Moldova nu e pâne,
În Oltenia nu-i lapte,
În Ardeal criză de toate.
De cobori în Bucureşti,
Nimica nu mai găseşti.
Dar, pe la cîte-un privat,
Gumă e de mestecat.
Ne rugăm, Doamne, de Tine
Ajută-ne, dă-ne bine!
Am suferit cât am putut,
Tot regimul din trecut,

Am pornit pe altu drum,
Dar nu-i bine nici acum.
Zece ani am aşteptat,
Dar nimic nu s-a schimbat,
Ajută-ne, Doamne Sfinte,
Baremi de-acum înainte!
Dă-ne zahăr şi ulei,
Că şi noi suntem ai tăi!
Dă-ne carne, dă-ne lapte,
Fă-le ieftine pe toate!
Să trăim şi noi mai bine
Cu-ajutorul de la Tine.
Dinspre cei de la guvern
Nu-i de bine nici un semn.
Guverne schimbăm mereu,
Dar ne merge tot mai rău.
Doamne,  ce ţi-am fi greşit
De-aşa rău ne-ai pedepsit ?!
     GHEORGHE TULBURE
RAPSOD POPULAR
DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI

CONCURSUL DE POEZIE RELIGIOASĂ
“CER NOU- PĂMÂNT NOU”

Ediţia de anul acesta a concursului de poezie religioasă
“CER NOU - PĂMÂNT NOU”, organizat de revista
“PORUNCA IUBIRII”, va avea ca etapă finală luna decembrie
a anului 2003, cu ocazia sărbătoririi  NAŞTERII  DOMNULUI.

Aşteptăm poeziile dumneavoastră până în preajma
Crăciunului la ADRESA REDACŢIEI sau  pe adresa MARIA
GABOR, STR: TRANDAFIRILOR NR. 61- FĂGĂRAŞ.

PAGINĂ REALIZATĂ DE PROF. MARIA GABOR
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 Dumnezeu este iubire.

 Dragostea dintâi

Îndumnezeire – Iubire - Rugăciune
Pr. Miron Mihãilescu

„Să nu te duci între oameni până nu ai luat tu foc,
ca să poţi aprinde inimile” – Pr. Miron Mihăilescu

Provocat fiind de voi toţi, mă simt obligat să fac această
mărturisire de credinţă despre adevărul că omul are menirea de a
fi îndumnezeit. Îndumnezeirea este starea lui firească, după cum a
şi mărturisit Mântuitorul  în solemna Lui dare de seamă, în
rugăciunea înălţată la Cina cea de Taină către Tatăl  (Ioan, 17). El
exprimă în rugăciunea Sa această taină a omului în care El a intrat
cu dumnezeirea Lui pentru a-l înfăţişa pe om în mod normal,
dumnezeiesc. Spune  în rugăciunea către Tatăl: Părinte, Eu am
poruncă de la Tine, menire, să le dau oamenilor viaţă şi M-am
dăruit lor, să le fiu viaţă, suflet … În felul acesta El zice despre
Sine (de fapt îşi zice sieşi): Eu mă sfinţesc, Părinte, cu Tine. Te
primesc pe Tine în Mine, Viaţă, şi Mă fac ce eşti Tu. În aceasta,
Eu mă îndumnezeiesc cu Tine!

O spune clar, ca pe un fel de raport între El şi Tatăl, pentru ca
din acesta să înţelegem şi raportul între om şi Hristos: omul care se
îndumnezeieşte prin acceptarea lui Hristos, prin primirea lui Hristos
ca viaţă în el, deoarece pentru asta Hristos a fost trimis în lume, să-
i fie omului viaţă, suflet. Şi zice: Eu mă sfinţesc, mă îndumnezeiesc
cu Tatăl… Ne punem întrebarea: cum are El nevoie să spună că se
îndumnezeieşte, doar nu e şi El Dumnezeu? Are nevoie să se
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îndumnezeiască cu dăruirea, cu înălţarea Lui în Tatăl, în dragostea
Tatălui. El acceptă dragostea Tatălui, devin una cu ea şi spune că
se sfinţeşte, făcându-se prin aceasta icoană a faptului îndumnezeirii
ce ne priveşte pe noi. Zice: Eu, slava Mea, sau starea Mea de
îndumnezeire, cu care M-am îndumnezeit în Tine, Părinte, făcându-
mă una cu tine, în dragoste, le-o dau lor, oamenilor … Eu mă
situez  în ei, cu această legătură pe care o am cu Tine, Părinte,
îndumnezeindu-i pe oameni cu această îndumnezeire a mea cu
Tine. Oamenii acceptă dragostea Mea, pe care o am de la Tine şi,
acceptând dragostea Mea, ei se îndumnezeiesc cu Mine şi, prin
Mine, cu Tine, Părinte! Se fac UNA cu Sfânta Treime, prin
acceptarea de a-şi înţelege inima lor, ca trăire a lui Dumnezeu, ca
trăire a dragostei, aşa cum o trăieşte Hristos, după modelul Tatălui.

Mântuitorul iubeşte ca Tatăl şi noi încercăm să iubim ca
Hristos, cel ce iubeşte ca Tatăl. Şi această unime, unire de acceptare,
de trăire, cum o exprimă Mântuitorul în mărturisirea Lui, aceasta
e îndumnezeirea noastră. Despre ea, în finalul aceleiaşi rugăciuni
de mărturisire a lui Hristos faţă de situaţia noastră de a fi unime de
viaţă, de suflet cu Dumnezeu, El zice: Părinte, eu Te voi face
cunoscut oamenilor, ca iubire, că Tu îi iubeşti pe oameni; şi iubirea
cu care-i iubeşti Tu, Eu i-am învăţat şi-i învăţ s-o aibă şi ei, iubindu-
se şi ei unii pe alţii aşa cum îi iubeşti Tu.

Când iubesc pe aproapele meu, îl iubesc cu iubirea lui
Dumnezeu, care mi se face mie viaţă. Şi mai adaugă în cuvântul
Său (din cap. 17 al Ev. după Ioan ): Părinte, pentru ca oamenii să
devină dragoste ca şi Tine , Eu mă voi situa în ei, Eu personal, să
le fiu inimă iubitoare cum eşti Tu iubindu-i, aşa încât ei să se
poată iubi unii pe alţii, cu iubirea Mea în ei, iubire adevărată,
garantată. Şi când există această unime de sens al vieţii, ca dragoste
întocmai cum e a Fiului faţă de Tatăl, cum e a Tatălui faţă de Fiul
şi cum e a oamenilor, ca a Tatălui şi ca a Fiului, unii faţă de alţii ,
această unime - repet - de tensiune, continuitate, stare de dragoste,
constituie fiinţa omului adevărat, sufletul omului îndumnezeit.

Sufletul omului e dumnezeire, e activul dragostei
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lui Dumnezeu  acceptată de oameni la care ei fac efort negreşit să
se înalţe  şi să o aibă, aşa cum şi-a dorit Maria Magdalena să şi-L
aibă drept suflet şi viaţă pe Hristos. Iar Mântuitorul i-a sugerat că
prin asta  se îndumnezeieşte, fiindcă, pe El dacă-L doreşte să-i fie
suflet, pe El îl are, cu Tatăl cu tot în inima ei. Are toată dumnezeirea,
toată sfinţenia dumnezeirii în ea, dacă aspiră să se ridice în aşa fel
cu inima sa la unica dorinţă fierbinte de a trăi numai în El, numai
cu Domnul vieţii, numai cu duhul stăpânirii în inima ei, a lui
Dumnezeu, care-i stăpânirea dragostei. Stăpânirea dragostei este
dăruire încontinuu, în care se manifestă dragostea. Aşa cum se
dăruieşte Hristos Tatălui, acceptând dragostea Lui de oameni şi
însuşindu-şi-o, tot aşa o fac şi oamenii, dăruindu-se unii altora
împreună cu Hristos, Cel care le-a pus în mişcare această dăruire.

Aceasta e viaţa omului cea adevărată, sufletul adevărat al
omului: unime perfectă a inimii, întru dragoste, cu Sfânta Treime.
Iubind ca Dumnezeu, omul este OM. Şi în privinţa aceasta
Mântuitorul ne sugerează să fim atenţi în tot momentul la faptul
că, după Înviere, viaţa pe care El o are de la Tatăl o instalează,
instalându-Se pe sine cu lucrarea Lui de dragoste în inima omului.

În ce fel să înţelegem inima aceasta, ce înseamnă şi ce este
ea, nu o ştim. Lăcaş … “ Eu voi face în oameni lăcaş, împreună
cu Tatăl“. Şi lăcaşul pe care-L face în noi împreună cu Tatăl,
făcându-Se pe Sine o unime, lăcaşul acesta, deci, e sufletul omului,
activ în împreună-înţelegere a vieţii, cum o înţelege Dumnezeu.
Este foarte greu de acceptat lucrul acesta, ca omul să se declare
liber, odihnit că el este îndumnezeit, pătruns, e unime de putinţă,
trăire ca a lui Dumnezeu, că el poate  cu inima lui să fie
dumnezeiesc. Şi această stare Mântuitorul o propune la tot pasul:
“Uitaţi-vă la Mine!”  şi uitându-vă la Mine Îl vedeţi şi pe Tatăl
Meu, iubind. Uitaţi-vă la iubirea Mea; şi voi, aievea, ca şi Mine,
ca şi Tatăl Meu sunteţi.

Omului nu-i vine să creadă şi nici nu se angajează la o atenţie
fermă: că în noi Îl avem pe Iisus Hristos, cu Tatăl, lucrându-ne în
taină dragostea la care noi înşine colaborăm şi o lucrăm,
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întocmai, dumnezeieşte. Nu ne vine să credem, însă Mântuitorul
a afirmat-o clar: Părinte, Eu în oameni voi avea grijă ca să fie
dragostea Ta, s-o trăiască ei cum o ai Tu, iar pentru a se garanta
lucrul acesta, Eu voi fi în ei!

Practic, dimineaţa când mă trezesc, văzându-mă viu şi
aducându-mi aminte, prin credinţă, că Mântuitorul a zis: Eu, cu
Învierea Mea, cu viaţă de la Tatăl, voi locui în voi, Eu sunt viu în
voi şi să vă luaţi în primire de la Mine şi de la Tatăl …, mă încadrez
în El, sau cum am zice: ne punem în priză. Când văd că sunt viu,
prin credinţă, pun intenţionat inima în mişcare, să se emoţioneze
de această stare de fapt, şi anume că în mine lucrează Dumnezeu.
Cutremurat mă urc cu intenţia mea, desăvârşit, în duhul pe care-l
ştiu, al dragostei lui Dumnezeu, despre care am aflat că lucrează
în inima mea. Şi mă pun în priză, voluntar, făcând efortul de a fi
atent numai la ţinta unde trebuie să ajung. Şi, în urma conştientizării
situaţiei în care ne aflăm noi dimineaţa, ştiind că suntem aşteptaţi
să colaborăm tainic cu dragostea lui Dumnezeu ce stă gata a fi
luată în primire, se impune ca de la sine efortul de a învăţa
rugăciunea inimii, de a ne însuşi această rugăciune tainică, după
cuvântul Mântuitorului: Fiţi neîncetat atenţi la Mine şi vă rugaţi
cu Mine, că Eu în voi sunt, continuu, viaţa voastră, împreună cu
Tatăl. Sunt dragoste în voi în mod continuu, iar voi vă încadraţi
în acest duh al dăruirii cu care Eu împreună cu Tatăl mă dăruiesc
vouă şi ne facem inima voastră. Să vă încadraţi în duhul unimii
Tatălui cu Fiul, în dragostea pe care ei o instalează când se
instalează în noi, lucrând. Rugăciunea inimii este o tensiune de
duh: când mă trezesc dimineaţa, îmi dau seama că sunt viu prin
Învierea lui Hristos în mine : Voi aveţi Învierea mea în voi, ca
viaţă. O aduc în voi, cu Tatăl venind. Să vă aduceţi aminte de
această Înviere, căci voi ştiţi că am înviat şi că am viaţă de la
Dumnezeu. Şi dovedind-o prin însăşi situaţia Mea, întru care am
înviat, veţi deduce (prin credinţă) că acest lucru îl dobândiţi şi
voi: învierea prin punerea în legătură a inimii voastre cu Sfânta
Treime. Văzându-mă viu, îmi dau seama fără tăgadă că sunt
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aşteptat să mă încadrez în însăşi activitatea dragostei dumnezeieşti
ce lucrează în mine, ţinându-mă viu.

Această dragoste a Lui, pe care o iau în primire eu, o folosesc
drept fel de a fi al meu, cu semenii. Eu, trăind încontinuu în unimea
lui Dumnezeu cu mine, această unime o realizez şi cu aproapele
meu, în care mă cobor, mă instalez în valoarea vieţii lui cu acea
iubire cu care simt că se instalează El în mine, cu iubirea lui
lucrătoare… Iar eu lucrez aşişderea, dând viaţă aproapelui meu,
jertfindu-mă şi eu pentru el, aşa cum s-a jertfit Dumnezeu, făcându-
mi-se suflet. Instalând în inima mea duhul dragostei dumnezeieşti,
pe aceasta o instalez şi eu mai departe. Dăruirea aceasta o fac, de
fapt, împreună cu Dumnezeu, nu singur. De aceea a zis Mântuitorul:
Pentru ca oamenii să se poată iubi ca Dumnezeu, Eu voi fi în ei
iubirea. Eu mă instalez drept viaţă în inima omului, dovedindu-
mi dragostea, cum mi-a arătat Mântuitorul că trebuie să o am, ca a
lui Dumnezeu. Să nu-i contrazic Mântuitorului viaţa pe care mi-o
dă mie prin nepăsare faţă de aproapele meu.

Mă silesc, mă cuceresc în a trăi printr-o tensiune de
recunoaştere a acestei realităţi, că sunt o Unime cu Dumnezeu…
Dimineaţa când mă trezesc realizez deja, fulgerător, că sunt o unime
de viaţă cu Dumnezeu, viaţă în faţa căreia sunt uimit că o am şi
eu, sunt pătruns de o uimire şi de o bună-dorire de a mă dovedi că
primesc această situaţie de a fi dumnezeiesc cu inima mea. Şi o
exprim aceasta într-un duh de intimă tensiune de a căuta să mă
înţeleg cu Dumnezeu, intim întrebându-L:  Ce să fac eu cu viaţa
aproapelui meu, cu tot ce mă înconjoară? Cum să fac? Ca Tine
fac, Doamne, pe care Te ştiu. Ştiu că ai înviat şi Te văd înviat, în
mine. Cu învierea Ta mi-ai dat viaţa. Mă văd înviat cu Învierea Ta.
Ce fac eu cu Învierea Ta în mine - mă întreb într-o intimă înţelegere,
întreb Duhul lui Dumnezeu despre care ştiu în mod sigur, prin
credinţă, că lucrează în mine. Mă concentrez în a-L înţelege pe
Dumnezeu, cel ce în inima mea lucrează, pentru a-L urma şi eu în
atitudinea mea faţă de aproapele, atitudine care trebuie să fie
identică cu a lui Dumnezeu, pe care-L am în mine!
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Mântuitorul a spus-o limpede: Aşa cum vă iubesc eu, deci
dumnezeieşte, să vă iubiţi şi voi unii pe alţii… Omul acceptă greu
acest adevăr şi de aici rezultă mizeria din noi. Omul nu se poate
dumiri că e în situaţia, că are posibilitatea de a fi unime de gând şi
de simţire cu Dumnezeu.

Avem nemărginita putere de a căuta binele, pentru că o facem
cu duhul lui Dumnezeu care lucrează în noi; cu duhul Lui ne
sondăm adâncurile. De fapt, sondându-ne pe noi, sondăm
adâncurile lui Dumnezeu, adâncurile Lui de frumos şi bine absolut,
şi ne inspirăm. Avem, doar, însuşirea de a le pipăi. Suntem în
posesia acestui pipăit al binelui desăvârşit. Deja, în faptul dimineţii,
trezindu-te, ştii că Domnul Hristos împreună cu Tatăl lucrează
binele, căutându-l chiar în inima ta şi tu; căutându-l, îl pui în
valoare. Ni s-a făcut recomandarea: Privegheaţi neîncetat ca să
nu cădeţi din gândirea şi simţirea dumnezeiască  care trebuie să
fie activă în inima voastră. Pentru a nu cădea, fiţi continuu atenţi
la această gândire dumnezeiască existentă în voi, pe care o simţiţi
şi cu ea să lucraţi… Rugaţi-vă neîncetat, fiţi atenţi la duhul Meu din
voi ce lucrează, căutând binele şi punându-l în valoare cu Mine
împreună! Mântuitorul de aceea s-a făcut ţintă spre care să ne îndreptăm
atenţia în aşa fel încât omul să fie pentru el însuşi, să-şi fie ţintă de
gândire permanentă la ceea ce se petrece în inima lui, ca viaţă.

Omul să fie atent el însuşi: că este duh din lucrarea
dumnezeiască în el. Nu mă duc mai departe, mă opresc la mine,
căci eu îmi sunt ţintă; să fiu atent, căci sunt dumnezeiesc! Să devină
inima ta, emoţional, cutremurată de situaţia de a se pune direct în
legătură cu însuşi izvorul vieţii … “Doamne!”.  Te trezeşti cu:
“Doamne…eu sunt dumnezeiesc !“, te trezeşti gândind: Doamne,
Tu îmi eşti mie tot ce sunt. Eu sunt unime cu Tine, eu, care-s viu
datorită Ţie, sunt unime cu Tine, Doamne şi ţine-mă în această
unime, încât să fiu şi eu dăruire de viaţă pentru tot ceea ce mă
înconjoară.  Nu se dumireşte omul să-şi creadă sieşi că el este
dumnezeiesc; prin faptul că se vede trăind, înţelege că trăirea sa
este rezultatul dragostei lui Dumnezeu. Tu eşti trăire
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dumnezeiască , El te cheamă să devii una cu El, în această stare de
trăire: Cine vrea să vină după Mine, cine vrea să Mă accepte pe
Mine ca viaţă - că numai aşa e omul om -, cine vrea să vină după
Mine ca împreună cu Mine să-şi înţeleagă viaţa, să se lepede de
orice altă atenţie şi să-şi îndrepte numai spre Mine atenţia. Să
nu-şi mai permită a se uita la altceva decât numai la duhul minunat
al dragostei lui Dumnezeu. Să te lepezi de orice risipire, rupi orice
fel de legătură spre alte ţeluri de atitudine vitală, orice formă de
altă atitudine s-o anulezi, păstrând-o doar pe aceasta: de a fi una
cu Duhul lui Dumnezeu care se află în tine. Eşti viu, deci această
atenţie a lui Dumnezeu este îndreptată spre tine, cu care te uneşti,
şi tu, şi tu. Mântuitorul a lăsat cu limbă de moarte această taină,
spunând: EU voi fi în ei, le voi fi viaţă în trăirea dragostei tale,
Părinte, pe care tu ceri să o aibă şi ei …

Să fie, aşadar, atent omul: fiinţarea lui este a se încadra în ceea
ce a spus Mântuitorul, înainte de a muri: Voi face din sufletul omului
iubirea Ta, punându-mă pe Mine lucrare de dovedire a acestei iubiri,
în unime … Oamenii cu Mine şi, prin Mine, cu Tine, Părinte, şi Tu cu
Mine în ei …, iată taina pentru care m-am dus la oameni. Asta e
fiinţarea lor, în această unime în care trebuie să creadă!

Mântuitorul spune că se poate, deoarece omul are putinţa de
a intui aceste frumuseţi ale căutării binelui lui Dumnezeu. Avem
acest pipăit al căutării. Aşadar, să încercăm dimineaţa să ne
proiectăm: uite, azi ; hai să văd, să mă dumiresc eu însumi cât bine
pot scoate la iveală din inima mea, pentru a-l realiza în viaţa mea,
printre oameni! Să fii tu curios de cât bine vei fi în stare în toate
actele tale, de cât frumos şi bine ai putea găsi şi pune în aplicare.

Într-un singur fapt, al salutului de exemplu; în salutul oferit
primului om întâlnit în cale pun tot ce am, tot ceea ce sunt, îl salut
cu pătrunderea în mine - emoţională, că sunt una cu Dumnezeu
care a creat viaţa. Pun în salutul meu, în inima mea, nevăzut, atâta
duh şi atâta intenţie de a-l preţui pe omul din faţa mea. Nu i-o pot
arăta, dar în inimă se produce o explozie de bună-dorire pe care
însuşi Dumnezeu mi-o împinge dinlăuntru.
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Ce capodopere se pot crea în tine, în simţirea cu care învălui
atent totul, trecând de la un om la altul, conştient că treci de la o
minune la alta. Nu mai zic de bună-dorirea de a face pentru om
ceea ce faci cu o gingăşie tot mai mare, cu deschidere tot mai
mare, mai autentică, cu tensiunea de a fi tot mai perfect, clipă de
clipă, până seara. Să trăieşti de dimineaţa până seara în această
tensiune  de încântare, de a trata dumnezeieşte tot ceea ce am
înaintea ochilor. Şi asta nu numai în afară, în comportamentul tău
exterior, ci şi lăuntric. Noi gândim întotdeauna în legătură cu vreo
faţă de om. Şi-atunci, gândind despre un om, trebuie să am grijă şi
să pun în gândul meu câte ceva din frumuseţea gândirii lui
Dumnezeu, aşa cum o are El pentru noi. Cum aştept eu să se
gândească Dumnezeu la mine, aşa să mă gândesc la toţi; să mă
gândesc frumos la duşmanul meu, făcând tainic experienţa aceasta
de a scoate binele din mine şi a-l îndrepta spre aproapele meu.

Pentru a realiza aceasta, e nevoie de efort, efortul de a ne
învăţa să facem apel la Mântuitorul cu o anumită rugăciune.
“Doamne!”,  încontinuu să-l port cu mine acest “Doamne!”, orice
văd să ştiu că se datorează existenţei lucrării lui Dumnezeu şi mă
adresez adresându-mă lui Dumnezeu. Pornind din însăşi existenţa
mea, Dumnezeu, El este activ în mine. Şi eu mă încadrez în activul
gândirii lui, în gândirea cu El. Doamne…, pornesc cu Doamne …,
continuu, şi în gând şi în faptă să ruleze un fel de bătaie a inimii cu
acest Doamne…!  E adevărat, trebuie un efort, e o măiestrie, o artă
la care e necesar a ajunge să o învăţăm pentru a pipăi tot mai mult
farmecul acestei stări de suflet, de a nu gândi nimic fără căutare
din adânc a frumosului dumnezeiesc în tot ceea ce concep.
Doamne, Doamne, ca Tine vreau să fac, să mă gândesc la cine mă
gândesc ca Tine, Doamne, suntem împreună, ce facem azi?
Doamne, dă-mi inspiraţie să scot şi eu, din adâncul de nespus al
binelui, o înţelegere desăvârşită a binelui, cu Tine, în aşa fel încât
acest bine, perfect înţeles, să-l pot aplica în relaţiile mele cu lumea.

Dimineaţa trăiesc o revărsare a inimii mele spre ceea ce am
de făcut cu Dumnezeu - îl iau pe Dumnezeu împreună-
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lucrător cu mine. El mă aşteaptă, dar eu sunt chemat de fapt  să
accept a lucra ce lucrează El. Să-L accept pe Dumnezeu care prin
mine vrea să facă tot binele. Repet: să -L accept pe Dumnezeu
lucrând în mine; şi în felul acesta El se asociază cu mine. Unimea
aceasta de duh, de scoatere din adânc a binelui pentru a-l pune în
valoare: acesta e sufletul omului, rulând neîncetat de dimineaţa
până seara - Ca Mine, cu Mine: aceasta o preconizează
Mântuitorul. Cu Mine împreună să gândiţi, ca Tatăl Meu şi nu
altfel! Cine vrea să vină după Mine, aceasta s-o facă, numai
aceasta: să se lepede de sine şi să se unească cu Mine în toată
clipa. Mântuitorul spune: Iubiţi-mă pe Mine, intraţi în duhul
dragostei Mele şi atunci Tatăl Meu se angajează să lucreze ceea
ce doriţi voi, tot ceea ce puneţi la cale. O spune în textul acestei
rugăciuni-spovedanie. E ceva copleşitor, dar e o realitate; Tatăl
Meu va face ce vreţi voi, cei care aţi căutat împreună cu Mine
adâncul binelui.

Dimineaţa te pui în priză cu bunătatea lui Dumnezeu. El se
angajează dimineaţa la lucrul meu, deci să-i dau de lucru lui
Dumnezeu, să mă angajez că voi lucra cu El. Ştim că El vrea să
lucreze. Acesta-i duhul colaborării mele cu Dumnezeu: Fiţi atenţi,
privegheaţi să nu pierdeţi din vedere acest lucru, că Tatăl Meu
vrea să lucreze lucrul vostru în voi!  Cine oare e atent? Rămâne de
ales… Să-L angajăm, asta doreşte Dumnezeu, să-L angajăm la
lucru la noi, pentru a putea lucra astfel şi noi în mod valabil -
numai cu EL lucrăm valabil! Şi Îl angajăm prin acest apel: Doamne,
vino că vreau să fac voia Ta, vreau să fac ce gândeşti Tu, vino şi
lucrează-mi lucrul tău, în mine, Doamne !  Te înţelegi pur şi simplu
cu El. E palpitarea continuă a inimii. Hai, Doamne!…dorul acesta,
explozia aceasta de duh al binelui, la care Îl chemi pe Dumnezeu
să ia parte. Aşa-i zicem lui Dumnezeu: Vino, Doamne şi lucrează
că am găsit ce să-ţi dau de lucru, după gustul şi dorinţa Ta ! Sunt
realităţi dumnezeieşti ce se cuprind în această taină a rugăciunii
lui Iisus Hristos, ca mărturisire de credinţă despre El, despre cum
lucrează în noi, în care s-a în- omenit, ca să ne
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îndumnezeiască. El a spus că se poate!
Să facem apel, neîncetat, de dimineaţa când ne trezim: Vino,

Doamne la mine … Ce frumos e ceea ce lucrezi Tu cu mine!  Când
mă trezesc, să fac apel cu toată fiinţa mea: Doamne, astăzi vino la
lucru la mine, că am pregătit un plan de a-ţi înfăţişa frumuseţea
Binelui Tău în ceea ce am eu astăzi de gând să fac. Haide şi vezi,
Doamne, să vezi cât de frumos pot realiza eu aceasta! Şi toată
ziua, în taină, frumos şi luminos pe dinăuntru, luminoasă să-ţi
bată inima în acest apel: Doamne, ce frumos e ce lucrăm noi, ce
lucrezi Tu cu mine, Doamne. Doamne, ce frumos e! Şi mă întreb,
dacă am face aşa, unde ar mai încăpea răutatea, odată pus în
aplicare acest lucru măreţ!? Unde ar mai încăpea coborârea de
la gândirea dumnezeiască?

Haide, chemaţi-Mă la lucru! Până când să tot aştept după
voi să mă chemaţi pe Mine, să vă daţi seama că Eu sunt în voi
posibilitate reală de trăire? Până când să vă tot aştept, văzându-
vă umblând bezmetici, fără nici un plan, fără lumină, fără un bine
real? Până când să văd această inimă goală de interesul Meu, pe
care-l am în voi, pus la îndemână să-l realizaţi?

Ştim cuvintele Lui spuse atunci când ucenicii i l-au adus pe
acel bolnav pe care ei nu-l putuseră vindeca: Până când să vă tot
sufăr pe voi, ducându-vă în altă parte, la altceva sau altcineva
decât la Mine? Aduceţi-l la mine, ca să vieze, ca să se lucreze
viaţa în voi. Acesta e doar un accent. La tot pasul Mântuitorul
suspină după acest lucru: De ce nu veniţi la Mine? Dacă aţi şti
voi, aţi face în voi izvor de apă vie. Femeii samarinence, acelei
femei risipite (cu mintea împrăştiată) îi atrage atenţia: Eu  M-aş
face în tine izvor, încât nu ţi-ar mai trebui să te duci nicăieri după
vreun alt bine!

Repet şi repet: apelul acesta îl aşteaptă Mântuitorul
dimineaţa: să-L chemăm la lucru, să desfunde izvorul binelui din
noi (pentru că avem acest izvor) şi să se reverse apă curgătoare, de
viaţă veşnică. Să se desfunde acest bine dumnezeiesc şi să curgă
în neîncetate şuvoaie de gând şi de tensiune, de bună-voinţă!
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Asta socoteşte Mântuitorul a fi realitatea noastră: Eu cu voi
lucrând! Asta suntem noi, e unimea noastră, e taina noastră.

E prea mare această taină pentru a mă putea opri, aşa cum s-
ar cuveni, căci e târziu. M-aţi chemat cu dragoste să fac o
mărturisire de credinţă. Toată viaţa am urmărit să pot dibui această
problemă: Părinte, mă rog pentru aceştia, să-i primeşti împreună
cu Mine, să te uiţi la ei ca la Mine şi, împreună, Părinte, să lucrăm
… Eu voi fi în ei, Părinte, pentru a-i trezi la dragostea Ta. Îi voi
trezi, Părinte, dimineaţa, voi dormi la ei şi-i voi trezi, Eu, pentru a
începe lucrul Tău, pe tot parcursul zilei. Îi voi pune la cale, îi voi
pregăti să Te accepte pe Tine, în locul lor. El o spune înainte de a
se răstigni. Şi în acest duh acceptă Mântuitorul moartea, să se
îndumnezeiască cu viaţa Tatălui, viaţă pe care i-a şi dat-o, căci L-
a înviat în stare de lucrare cu inima noastră (omenească) împreună,
dându-ne şi nouă înviere. Cum a stat Mântuitorul la Cina cea de
Taină, El cu ucenicii, până târziu, vorbindu-le despre aceste lucruri,
întorcând şi pe o parte şi pe alta taina aceasta: Eu cu ei, Eu în ei,
Tu în ei şi ei în Noi…

Aşa cum femeia frământă aluatul, aşa frământă şi El taina
aceasta, pentru ca în final să iasă taina vieţii din acest aluat care se
va coace în acceptarea ardorii, doririi de bine a lui Dumnezeu. Le-
a tot spus ucenicilor: Acum nu Mă înţelegeţi, dar după Înviere vă
voi trimite pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, care să vă dumirească,
să vă convingă că EU voi fi în voi. Atunci nu mă veţi mai vedea,
dar Îl voi trimite pe Duhul Sfânt să vă trezească la realitatea că
Eu sunt în voi viaţă şi să nu umblaţi după alte surse, să vă trezească
din somnolenţa neştirii. Le-a tot spus, le-a tot spus până în cele
din urmă când a hotărât: Hai să ne ducem!  Şi s-a rugat apoi cu
sudori de sânge, gândindu-se la acest proiect minunat: că omul
este chemat să trăiască dumnezeieşte. Şi tot El avea să le arate
cum se trăieşte aşa, prin felul dăruirii Sale, pe Cruce, descoperindu-
ne cum se dăruieşte omul cauzei lui Dumnezeu.

Omul este, deci, chemat să trăiască dumnezeieşte şi
Mântuitorul avea să arate aceasta, dăruindu-Se pe
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Cruce. Se ruga (pe cruce fiind) să nu dea cumva greş în a le arăta
oamenilor perfect această taină : Părinte, de se poate, să treacă
peste mine această probă! E primejdios, Părinte, de a greşi în
această acceptare a tainei Tale de Bine, în a nu o primi sau a o
dovedi incomplet. S-a rugat cu sudori de sânge, adică în felul acesta
de teribilă îngrijorare pentru examenul pe care avea să-L dea
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, în a arăta că viaţa este de a
fi total dragoste. Şi aude un glas, al tâlharului: “ Pomeneşte-mă şi
pe mine…”  Şi se trezeşte cu acesta ca fiind primul care, vrea să
fie ca El, jertfitor al inimii pentru bine. Şi îi răspunde: Vino …
acum! Într-o singură clipă el a şi ajuns la ţintă. Acum eşti cu Mine,
în împlinire, îi spune Domnul, în rai.

Raiul este împlinire a împreunei-lucrări cu Dumnezeu a
Binelui. Acum, că tu ai strigat; dacă ai reuşit să te trezeşti la
această minune de taină, că viaţa constă în a face ceea ce fac Eu
- dăruire totală pentru Bine- Eu, iată, stau după tine. Sau să ne
gândim la Maria Magdalena, cum se va fi bucurat Mântuitorul şi
de ea când a văzut cum Îl caută la mormânt, neconcepând ca
Domnul ei să nu mai fie (acolo unde ea îl caută); “Unde L-aţi pus
pe Domnul meu?”.  Ce „noroc” pe ea că nu a putut concepe să se
lase de Domnul ei!!! Eu mă sui la Tatăl Meu …Vino, că mergem la
Tatăl şi-L luăm împreună cu noi pe Tatăl, care ne garantează tot
binele. Să te bucuri şi tu, Marie, pentru ceea ce ai dorit: ca Eu să-
ţi fiu suflet. Vino, să-L vezi pe Dumnezeu cum se bucură de tine!

Chemarea dumneavoastră am simţit-o semnificativă pentru
viaţa mea. Câtă vreme mai ai de trăit, spune cuiva ceea ce ai aflat!
În clipa de faţă asta mă simt îndemnat să fac. Să nu te duci cu
secretele acestea în mormânt; că L-ai înţeles cât L-ai înţeles pe
Mântuitorul, cu tot ceea ce a făcut printre oameni, în Grădina
Gheţimani, pe Cruce şi mai departe… Nu mai e timp, dar măcar
spune-le; căci poate va fi cineva - ca tâlharul de pe cruce - să le
pună la inimă, să ia aminte că sufletul e dragoste dumnezeiască,
în esenţa lui, e dragoste lucrătoare, e punere la cale a Duhului lui
Dumnezeu lucrând în noi. Faci loc, faci cale pentru
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Dumnezeu în ei, să lucreze.

Îmi spunea pe vremuri părintele Stăniloae: “Ai grijă, să pui
în aplicare tot ceea ce ai învăţat. Bagă de seamă ca nu cumva să
neglijezi a-ţi folosi talantul, şi anume talantul descoperirii a ceea
ce ai descoperit şi cu mine. Această dorinţă de a realiza, să nu o
laşi moartă, ci ea să devină activă!” Şi pe fundalul acestui îndemn
am început a face slujbe de trezire a oamenilor la realitatea că
sunt cu inimă dumnezeiască în ei. Asta trebuie să deştepte preotul
în oameni. Niciodată, ca acum, n-am ajuns să-l înţeleg pe Păr.
Stăniloae. Mereu, mereu am fost la dispoziţia oamenilor, căutând
să prind pulsul acestui adevăr: noi suntem cu Dumnezeu direct
în inima noastră! Mă tot întrebam cum de nu se poate baza
realitatea aceasta pe un citat anume, până când mi-a sărit în ochi
această spovedanie a Mântuitorului (Ioan, cap. 17), în care El îşi
arată toată taina Lui. Şi am văzut că în această rugăciune
Mântuitorul se dă de gol, cu întreg pământul, cu spaimele Lui, ca
om. Spaima ca nu care cumva să greşească cu ceva în cele grăite
oamenilor din cele ale lui Dumnezeu. Şi asta mă determină şi pe
mine acum să mai atrag atenţia, pe unde pot, să nu pierdem din
vedere ce suntem noi ca viaţă înaintea lui Dumnezeu. De aceea
am şi răspuns la această chemare a dumneavoastră.

Va înţelege, oare, cineva ceva? De 60 de ani am căutat să
pipăi mai real, mai cutremurat, misiunea pe care o avem noi, preoţii,
de a-L înţelege pe Mântuitorul în îngrijorarea Lui de a nu greşi
cumva în a arăta oamenilor, de la Dumnezeu, cine sunt ei sau de a
nu-i lipsi în vreun fel sau altul de bucuria totală. Preotul se
zbuciumă, tot aşa cum s-a zbuciumat şi Mântuitorul, cu sudorile
Lui de sânge, în faţa examenului pe care-l avea de dat: să nu lase
ceva afară din ceea ce era de comunicat oamenilor, cu propriul
Lui exemplu, să nu greşească, să nu lase afară nimic din ceea ce
era pus să se arate.

M-aţi chemat să arăt ce am învăţat. E o provocare
dumnezeiască frumoasă. Inimile voastre tinere mă
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provoacă să spun ceva, de aceea şi suntem aici. E atât de impor-
tant acest lucru, e singurul important acela de a ne sfătui sincer, ce
avem de făcut dimineaţa…Doamne, atâtea lucruri minunate m-
am gândit azi să fac, vino cu mine, să le facem împreună,  că Tu
ştii până unde trebuie să lucrez, să merg, Tu ştii măsurile lucrului.
De aceea mi-a fost drag şi de, poate, inconştienta declaraţie a lui
Noica: ”Cuiva care ne cuprinde în fiecare zi, la începutul zilei,
să-i zicem: fiinţa mea (fiinţarea) cea de toate zilele, dă-ne-o nouă,
astăzi, astfel ca iubirile şi lucrurile noastre să aibă sens şi ziua de
astăzi, să ţină cu adevărat …”  În toată teologia n-am  găsit, parcă,
atâta concentrare de sens, care ne invită efectiv la rugăciunea inimii
care, dis-de-dimineaţă, trebuie să înceapă să vibreze în noi. Să-i
zicem Celui care ne cuprinde să fiinţeze El în noi: Fiinţează în
noi, TU, cu voia Ta, Doamne, pentru ca viaţa noastră să aibă
sens şi să ţină, să dureze, să nu te opreşti, aşa precum e dragostea
care nu scade, nu se schimbă, nu se împuţinează niciodată.
Dragostea durează, se ţine, e garanţie a vieţii.

Vă spun că asta m-a preocupat, să nu mor înainte de a vorbi
cu câteva suflete tinere, pregătite a deştepta lumea la realitate,
cum eram şi eu când, în anul IV, mi-a spus părintele Stăniloae:
“Ai grijă de ce-ai găsit, ai grijă!” Să vă însuşiţi şi voi ceva din
această taină de a vă fi frică să nu greşiţi ceva din ceea ce aveţi de
a arăta  din ce aţi învăţat, de a nu lăsa afară ceva, de a nu arăta
oamenilor, voi care aţi aflat, care aţi avut „norocul” să aflaţi despre
taina lui Dumnezeu. Asta mă frământă şi pe mine. Să nu te duci
între oameni până nu ai luat tu foc, ca să poţi aprinde inimile.
Aceste sudori de sânge trebuie să apară şi pe frunţile noastre
gânditoare, gânditoare la ceea ce avem de făcut pentru a-L descoperi
pe Dumnezeu cu Taina Lui pe care o are cu noi.

Sudorile acestea încep să curgă pe noi când începem a
pricepe. Ce să pricepem? Că trebuie să avem grijă a nu greşi lăsând
ceva nepătruns şi neînvăţat. Pentru că, rămânând ceva neînvăţat,
aşa îi vom învăţa şi pe oameni, incomplet. Din necredinţa văzută
la noi îi zăpăcim pe oameni (necredinţă prin faptul că nu
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insistăm îndeajuns, ne delăsăm). Să nu greşim în a lăsa afară
neînvăţate lucrurile. Dacă le lăsăm afară, nu ştim şi n-avem ce să-
i învăţăm, nu ne putem mobiliza pe noi dacă nu am prins taina,
duhul acesta al Mântuitorului, duh ce l-a făcut să-i curgă sudori de
sânge.

Dragii mei, cele spuse sunt sfărâmarea unui suflet ce se vede
atât de păcătos pentru faptul că nu a prins mai devreme aceste
lucruri. Ardoarea cu care totuşi le-am prins în vremea din urmă s-
a datorat dragostei dumneavoastră; ea m-a determinat să caut mai
bine în Sf. Evanghelie şi, căutând, am văzut şi aflat ceea ce nu
văzusem atât de clar până acum. Nu mă obligase nimeni, până la
voi, cei câţiva prieteni care nu v-aţi mai lăsat de mine. Mă socotesc
păcătos, pentru că nu am văzut asta desăvârşit, din prima zi când
m-am aflat în faţa oamenilor şi-n faţa altarului. Simţeam ceva dar
n-a fost destul, recunosc asta. N-au vină ei, credincioşii (că n-au
înţeles Taina), ci eu, noi avem vină că nu ne-am dat foc fiinţei
noastre ca, vrând-nevrând, să vină să vadă ce-i cu tine, de ce arzi,
şi să le poţi spune secretul. Să facem deci efortul de a ne smulge
din noi şi în a ne lansa în Taina Învierii Lui în noi, pe care o vedem
când ne găsim vii, dacă vom ajunge vii dimineaţa.

N-am gândit că-mi voi permite această nebunie în faţa
dumneavoastră, dar iată că n-am avut încotro. Trebuie să zic: nu
cumva a lucrat Dumnezeu anume prin inimile voastre tinere care
m-au provocat, aşa cum provocaţi şi pe alţii? Nu cumva o fi izbutit
în seara asta să-şi împlinească dorinţa de a şti inimile aprinzându-
se real pentru viaţa cea adevărată, care să înceapă de mâine, nu
mai târziu!  În fiecare zi, pe baza de credinţei în Înviere, să pui în
aplicare acest duh al angajării; aceasta e finalitatea! Nu mă întreb
eu ce sunt; Dumnezeu menţine dăinuirea cu folos a împreunei-
lucrări cu El, nevăzut; noi nu vedem ce lucrează Dumnezeu prin
colaborarea mea cu El. Dacă eu colaborez cu El, Dumnezeu poate
lucra prin mine, poate lucra lucrurile Lui bune pe care le are
împrăştiate în toată clipa în tot.

F i n a l i t a t e a îndumnezeirii: o trăire
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luminoasă numai în dragoste, să nu mai fie moment şi loc unde să
nu se desfăşoare viaţa numai ca dragoste! L-am prins pe Dumnezeu;
ce vrea să-mi spună? Am şi văzut, m-am şi văzut în mine. Nu mă
mai poate opri nimeni în a colabora cu El. Şi toate lucrurile care
vor ieşi din mâna mea, din gândirea mea, vor fi lucruri minunate,
lucruri acceptabile, lucruri care oglindesc frumosul. Şi asta este o
finalitate! Să lucrez numai binele. Scopul binelui este în el însuşi;
binele este el însuşi scop. Binele se lucrează şi se trăieşte rezultatul
în bucuria de a-l vedea realizându-se. Că tot Mântuitorul spune în
rugăciunea Sa: Părinte, vreau ca bucuria Mea, pe care o am lucrând
cu Tine în oameni, s-o aibă şi oamenii, lucrând cu noi, în ei înşişi.

Asta a dorit El: să reuşim să ne bucurăm şi noi de Dumnezeu
cum se bucură Dumnezeu de noi, lucru care se va dovedi în faptele
noastre, pe care nu putem concepe a le face fără colaborare intimă,
atentă, nevăzută dar reală cu gândul lui Dumnezeu. Finalitatea
este realizarea în fiecare moment. Înaintea lui Dumnezeu nu este
timp,nu există durată, ci doar un prezent arzând în lumina Lui.
Finalitatea este în însuşi momentul întâlnirii duhului meu cu duhul
lui Dumnezeu, în înţelegerea binelui şi frumosului.

Deja eu am finalul, deja eu am bucuria de a mă vedea pe
mine proiectând ce gândeşte Dumnezeu. Să-L bucur pe Dumnezeu!
Noi trăim bucuria lui Dumnezeu, începând a lucra. De la începutul
lucrului, deja suntem în final. Deja de la început eu văd totul, ca şi
făcut. Nu concep să las ceva afară din ce-am înţeles, din ce mi-a
pus la inimă Dumnezeu. Aceasta e perfecţiunea concepţiei inimii
mele, de a nu lăsa afară nimic din binele pe care l-am înţeles!
Când duhul acesta se instalează în mine, eu văd deja şi rezultatul,
că nu concep să mă îndepărtez de acest proiect; e ca şi făcut! Eu
sunt realizat lucrând dumnezeieşte, în momentul în care am prins
duhul lui Dumnezeu cu binele Lui. De aceea Mântuitorul zice: Eu
voi locui în ei ca să izvorăsc în ei duhul binelui în tot momentul.
Şi să nu se depărteze omul de acest duh al binelui cu inima. De
aceea Eu locuiesc acolo, să nu-l las pe om să se risipească în
altceva decât numai în duhul Tainei  lui Dumnezeu.
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Duhul lui Dumnezeu, care acum ia legătură cu noi, de care
ne-am lipit acum, spune că nu concepe ca dimineaţă să ne vadă pe
vreunul făcându-se că nu ştie sau că a uitat. Nu ştiu ce fel de trezire
să ne impunem să avem dimineaţă, ce fel de trezire care să se
instaleze în noi, cum zicea Noica: Fiinţarea noastră dă-ne-o să
fie în Tine, Cel care ne cuprinzi cănd ne trezim din somn! Fii cu
noi la lucru, să nu umblăm degeaba, că noi te vrem pe Tine! Să-i
zicem lui Dumnezeu: Te vrem pe Tine lucrând, ca să avem sens şi
ziua noastră să fie zi, trăită de om. Altfel ziua noastră n-ar fi zi, ci
tot noapte. Ziua-i zi în măsura în care omul o trăieşte cu Dumnezeu.
Aceasta-i ziua: trăirea cu Dumnezeu, în desfăşurarea ei. Ne-am
proiectat de dimineaţă şi Dumnezeu ne dă lumina în care să ne
desfăşurăm cu El împreună inima noastră.

Trebuie să ne macine îngrijorarea ca nu cumva să mai bage
de seamă cineva la noi vreo lipsă de bine în gândurile şi intenţiile
noastre cu care ne cunoaştem unii pe alţii. Să nu dăm ocazie
nimănui să se întristeze văzând în noi ceva neomenesc, nefiresc,
nenatural, nedumnezeiesc. Că Mântuitorul  ne-a spus: Aşa să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât toţi să aibă
prilejul să-L preamărească pe Dumnezeu, să se minuneze de
Dumnezeu! Să nu fie vreo fisură în felul de a dovedi frumuseţea
lui Dumnezeu, prin faptele voastre, care să conturbe pe cineva şi
să-l determine să spună: Acolo nu e bine ceva.

Să nu se găsească nimic din ce nu-i bine, din ce nu trebuie
să fie în viaţa noastră, nimic! Asta ar fi! Căci El ne-a zis: Eu sunt
în voi pentru a se realiza bucuria Tatălui că ne are ca El. Aşa uşor
zicem: noi suntem după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Acest
lucru se cere realizat. Şi El a spus că se poate, pentru că Eu sunt în
voi; Eu sunt în voi viaţă, zicea către ucenici, Eu sunt în voi, Eu
sunt! Nu voi sunteţi vii ci Eu sunt viu în voi!  Dar oamenii clatină
din cap: păi da, da… Dar Mântuitorul ne-a atras atenţia: Vedeţi
cum auziţi! Eu vă spun: cine are urechi de auzit, să audă!  Eu vă
spun tainele Mântuitorului, dar cine are urechi de auzit, să audă!

(7 aprilie 1998 - Aula Facultăţii de Teologie din Sibiu)
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Educaþia creºtinã
ºi tinerii

Rubrică realizată de  ASCOR - Sibiu

Barbaria în petrecere la Prom
( prom ? dans studenţesc – americanism)

Naştere şi moarte de prunc la toaletă
ce ar trebui să le dea de gândit perceptorilor oficiali de morală, chiar

în cadrul de azi al culturii avortului!

 George Will

După cum povestea un prieten, Melissa Drexter, o tânără
de 18 ani, s-a oprit o clipă în faţa oglinzii de la toaletă să-şi retuşeze
machiajul înainte de a-şi relua locul lângă partenerul ei în sala de
dans. Tocmai aruncase în lada de gunoi de lângă boxa mânjită cu
sânge băieţelul ei de 6 livre şi 6 unci (~2,89 kg) pe care îl născuse
chiar acolo. “Părea foarte mulţumită de sine”, a remarcat un coleg
de clasă în legătură cu dansul postpartum (după “boală”) al
Melissei Drexter.

Examenele medicale au putut stabili cu certitudine că fătul
era în viaţă în timpul procesului de naştere prematură intervenită
la prom. Copilaşul a fost descoperit curând de un îngrijitor căruia
i s-a părut cam grea lada de gunoi. Încercările de reanimare au
eşuat complet. Siguranţa concluziilor expertizei depinde mult de
posibilitatea de a determina dacă fătul a murit înainte de tăierea
cordonului ombilical sau dacă alveolele pulmonare erau umflate,
ceea ce indică faptul că fătul a respirat fie chiar şi scurt timp, inde-
pendent de mama sa. Melissa Drexter ar putea fi învinuită de ceva:
de asasinat sau de punerea în primejdie a vieţii unui copil (sau de
efectuarea fără aprobare legală a unui avort parţial la
un prom?).
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Cine a învăţat-o pe Melissa Drexter să gândească sau să
nu gândească, într-un fel în care a făcut-o; să-şi privească noul
născut ca pe un gunoi aflat la bunul ei plac?! Multă lume şi multe
lucruri fără nici o îndoială.

Probabil că provine dintr-un mediu familial lipsit de cea
mai elementară atenţie. Un jurist care instrumentează cazul spune
că membrii familiei nici nu ştiau că e însărcinată. A crescut şi a
fost educată într-o societate care nu pune nici un preţ pe vreo
amânare a satisfacţiei şi plăcerii imediate şi aşa, nu din vina ei,
copilul acela a venit în timpul unei petreceri de dragul petreceri.
Ea a ajuns la vârsta adolescenţei într-o lume unde şcolile
distribuitoare de prezervative au ca obiect de învăţământ „sexul
în stil modern”, ceea ce foarte potrivit s-a definit drept “instalatorul
de hedonişti”.

Dacă este şi ea ca atâtea alte milioane de tineri şi de mai
puţini tineri, atunci a risipit mii de ore de vizionare a unor filme şi
programe de televiziune în care nu se face simţită nici o intenţie
de a sugera măcar că sexualitatea are complexe dimensiuni mo-
rale şi cele mai grave şi serioase consecinţe. Dacă este şi ea ca
atâtea alte milioane de tineri adulţi, atunci şi-a îndesat în urechi
mii de ore de muzică vulgară. Şi în mod cert a crescut şi a fost
educată într-o atmosferă socială saturată cu opiniile atâtor lideri
în sprijinul programului politic de reeducare a actului avortului la
nivelul unei “alegeri” la fel cu cea de a fuma o ţigară.

Dar, în fruntea perceptorilor de morală care au pregătit-o
pe Melissa Drexter să facă aşa ceva este Curtea Supremă de Justiţie.
Pretinzând în declaraţia Roc V. Wade că nu ştie momentul în care
începe viaţa, Curtea a încurajat atitudinea de a ocoli cu privirea
faptul dur că avortul ucide. Ignorând (intenţional) o cunoştinţă
elementară, Curtea a spus, fără nici o noimă, că fetusul este “viaţă
potenţială”.

Aşa cum a scris Walker Percy, doctor în medicină şi talentat
scriitor, pentru biologia modernă este bine cunoscut faptul că viaţa
începe “atunci când cromozomii spermei
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fuzionează cu cromozomii ovulului spre a forma noul complex
DNA care din acea clipă conduc desfăşurarea ontogenezei
organismului”. Şi Percy continuă astfel: “Iniţierea vieţii
individuale nu este o învăţătură absurdă şi arbitrară a Bisericii,
ea este un fapt confirmat de ştiinţele naturale. Mult mai comod
ne-ar fi fost să trăim în secolul al 13 – lea, când nimeni nu ştia
nimic despre aceasta şi orice argumente despre punctul de început
al viaţii erau perfect legitime”.

Biologia nu mai permite nici un fel de justificare a avortului
şi nici nu mai îngăduie nimănui să spună că nu ştie când începe
viaţa. Pot apărea discuţii în contradictoriu asupra statutului moral
şi legal care ar trebui acordat vieţii pe care o curmă avortul. Dar
ştiinţele naturii complică, pentru a nu spune ceva mai răspicat,
proiectul mişcării “pro-choice” (în favoarea liberei alegeri), care
urmăreşte să scape de orice grijă pe cele ca Drexter, proiectul
prezentând sfârşitul unei vieţi care le incomodează, perfect simi-
lar cu o contracţie a intestinului, de aceeaşi natură cu defecaţia.

Graviditatea este un continuum. Ceea ce începe în
momentul concepţiei, dacă nu intervine un accident natural sau o
agresiune deliberată, devine un copil gata să se nască. De se
nimereşte tocmai la un prom.... trebuie atacat rapid altfel e ratată
toată noaptea...!!!

Barbaria de la prom a fost catalogată drept o “tragedie”
ce trezeşte “compasiune generală”. Nu, nu-i adevărat! Un
cutremur, da, este o tragedie. Dar acesta a fost un act de ticăloşie,
o nemernicie conştient înfăptuită iar o societate incapabilă de o
atitudine în faţa ei este pur şi simplu decadentă.

Poate că scurtimea vieţii fiului doamnei Drexter va grăbi
transformarea vagii nelinişti a naturii într-o conştiinţă vie, tăioasă,
a următorului fapt: cultura contemporană a avortului, cu această
creare şi distrugere fără scrupule şi nepăsătoare a vieţii, este funestă.

Nota redacţiei: În acest moment într-o mare mare ţară occidentală
parlamentul discută aprins o lege prin care să se dea dreptul
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de a întreţine actul sexual în toalete. Lămurit lucru: oamenii sunt
trataţi ca nişte animale şi vor sfârşi prin a se comporta chiar ca
animalele.

Doamne, scapă-ne!
Prof. Ion Lazãr

“În vremile din urmă veni-vor vremuri grele. Că oamenii
vor fi iubitori de sine, trufaşi, neascultători de părinţi, cruzi,
trădători, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu.” (II
Tim.3,1-5)

Cred că cei mai mulţi dintre oameni au trecut, măcar o dată
în viaţă, printr-o mare primejdie, o vreme în care nervii întregului
organism au palpitat, când toate mădularele s-au înfiorat cu
disperare, iar gura a izbucnit într-un geamăt scurt implorând ajutor.

Însuşi apostolul Petru,cel mai dârz şi mai cutezător dintre
ucenicii Mântuitorului, cel care scoţând sabia a tăiat urechea lui
Malhus, sluga arhiereului, cel care a îndrăznit să umble pe crestele
apelor învolburate; pentru că doar un moment şi-a întors privirea
de la Iisus a trăit cea mai înspăimântătoare clipă din viaţa sa. Când
s-a lepădat cu jurământ că nu-L cunoaşte pe Cel bat batjocorit, ,
scuipat şi încununat cu spini, a făcut-o din laşitate. Atunci însă, în
a patra strajă din noapte, când a simţit săgeţile vântului puternic şi
valurile înspumate vuind în jurul său, cutremurat de moarte
năpraznică, cu glas sugrumat, n-a mai putut rosti decât două
cuvinte: “Doamne,scapă-mă!”

Hristos Cel Atotputernic, singurul care-i putea veni atunci în
ajutor n-a ezitat nici o clipită, ci întinzându-i mâna l-a apucat cu
putere şi i-a salvat viaţa.
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Mai cred că nu greşim afirmând că fiecare dintre cei care am
făcut un legământ sincer cu Mântuitorul Iisus Hristos am trăit o
asemenea vreme de spaimă când existenţa fiinţei noastre era pe
marginea prăbuşirii în prăpastie şi când asemeni lui Petru am strigat
cu ochii şiroind de lacrimi: Doamne, ajută-mi! Doamne nu mă
lăsa să pier înghiţit de năpraznica furtună a păcatelor! Şi la fel ca
în urmă cu două mii de ani, aceeaşi mână iubitoare şi atotputernică
a Celui ce umbla pe ape, ne-a ridicat; şi-i va ridica pe toţi cei ce-L
vor chema cu credinţă.

Privind acum cu atenţie la tot ce se întâmplă pe suprafaţa
pământului, dar mai ales asupra ţării şi neamului nostru, observăm
cu nelinişte că abia scăpaţi de dictatura ateo-comunistă, libertatea
aceasta obţinută cu preţ de sânge, a fost şi este încă atât de greşit
înţeleasă. Rămânem uluiţi, aflând cum în fiecare zi, atât radioul,
presa, cât şi celelalte mijloace mas-media, relatează fapte de
necrezut: înşelăciuni, furturi,violuri, răpiri de femei şi copii,
batjocorirea însemnelor şi demnităţii naţionale, trafic de droguri
şi fiinţe umane, copii agresaţi de pedofili străini - şi până la
sinucideri sau crime făcute cu sânge rece chiar pe stradă şi în plină
zi.

Nu putem şi nu vrem să credem că democraţie înseamnă doar
libertatea tuturor de a face orice.

Când a trecut prin însângeratul decembrie ’89, când a ieşit în
stradă cu dorinţa nestrămutată de-a trăi în libertate, poporul român
nu-şi putea închipui că abia după un deceniu, va rămâne profund
dezamăgit de sărăcia şi nesiguranţa în care va fi nevoit să-şi ducă
zilele.

Părinţii şi strămoşii noştri au trăit în frica de Dumnezeu, au
avut o viaţă echilibrată, tolerantă faţă de străini şi cu bun simt atât
în vorbă, în comportament, cât şi în ţinuta vestimentară.

Astăzi tresărim de amărăciune văzând tineri cu părul zburlit
şi unsuros vopsit în verde sau alte culori ţipătoare, purtând cercei
în urechi, pe buze, pe nas , limbă sau în arcada ochilor; fete cu
brăţări metalice la gleznă ori biluţe strălucitoare în jurul
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ombilicului.
Majoritatea adolescenţilor fumează, beau şi „rumegă”

asemeni necuvântătoarelor, mestecând gumă; sunt irascibili,
obraznici, iar limbajul folosit cu glas mare este plin de cuvinte
obscene. Băieţii şi-au pierdut armonia şi vigoarea trupului. Aproape
toţi sunt înalţi, cu gâtul subţire, palizi şi bolnăvicioşi, cu dinţii
stricaţi şi gălbui, inapţi pentru serviciul militar, iar la vârsta
maturităţii, incapabili să-şi întemeieze o familie. Nu mai ascultă
de părinţi, nu-i interesează şcoala; devin violenţi, frecventează
numai baruri, discoteci şi cluburi de noapte, iar unii dintre ei
consumă droguri.

Dacă este adevărat că începând cu acest an şcolar şi celor
mici, în locul unei educaţii moral-patriotice, li se vor face şi o
temeinică pregătire sexuală, atunci totul este pierdut!

Cei ce promovează o astfel de orientare a învăţământului au
uitat probabil că din cauza aceleiaşi porniri Adam şi Eva au devenit
muritori şi au fost alungaţi din Eden; că oamenii din vremea lui
Noe au murit înecaţi de ape; iar mai târziu, locuitorii cetăţilor
Sodoma şi Gomora au pierit în flăcări.

Dacă din primele zile, după apariţia semnelor pubertăţii,
tinerii noştri sunt stimulaţi spre stihia desfrânării şi instruiţi doar
spre tehnicile evitării sarcinii, atunci marea taină a iubirii curate
lăsată de Creator pentru înmulţirea oamenilor, se preschimbă într-
o deprindere mecanică uzuală, o glumă abjectă fără nici o
semnificaţie moral-responsabilă, o banalitate asemănătoare cu
consumul unei gogoşi sau îngheţate.

Atâta doar că efectele acestui joc obişnuit au efecte
devastatoare ireparabile; adeseori încheiate cu moartea.

Cauza fundamentală a tuturor nenorocirilor care existenţa este
una singură: îndepărtarea tinerilor de credinţa în Dumnezeu.

Sărăcia, nesiguranţa şi celelalte nevoi economico-sociale
sperăm că se vor rezolva totuşi într-un viitor apropiat; însă
întoarcerea la Hristos şi îndeplinirea poruncilor Sale devine
prioritate vitală de maximă urgenţă.
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Într-una din conferinţele sale, Nicolae Iorga spunea că acolo
unde este inima tineretului, acolo va fi şi viitorul ţării. Ne întrebăm
acum cu îndreptăţită îngrijorare: Cum vor arăta meleagurile ţării
noastre şi ce se va întâmpla cu cei ce vor veni după noi?

Marele scriitor şi patriot român Vintilă Horia, la scurtă vreme
după revolta din decembrie ’89, conştient de efectele demenţei
democratice şi influenţei occidantal-liberale, a afirmat profetic:
“Dacă minoritatea românească nu învinge, atunci poporul
român, în mai puţin de o jumătate de secol dispare.”

Minoritatea, la care s-a referit scriitorul este formată din
românii temători de Dumnezeu; din părinţi care şi-au dat seama
de influenţa nefastă a idolului TV., a băuturii, fumatului sau
discotecilor, de incitarea prematură la sexualitate şi care i-au
deprins pe copiii şi nepoţii lor cu rugăciunea, cu frica de Dumnezeu
şi respectul faţă de semeni; şi care i-au obişnuit de mici ca în fiecare
duminică şi sărbătoare să meargă la Sf. Biserică şi să participe la
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

De-a lungul a două mii de ani,nici unul din înverşunaţii
duşmani ai neamului nostru n-a reuşit să ne zdrobească; acum,însă,
în aceste vremuri din urmă, dacă nu ne vom întoarce cu hotărâre
şi credinţă puternică spre Dumnezeu, atunci într-adevăr vom pieri.
Răpuşi nu de săgeţi, gloanţe sau arme nucleare, ci de propriile
noastre patimi..

Până nu-i încă prea târziu, să ne venim în fire; să-ngenunchem
cu inima zdrobită şi lacrimi de pocăinţă înaintea Mântuitorului
Cel Atotputernic şi să strigăm din adâncul sufletului: Doamne,
scapă-ne!
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Familia Creºtinã

Rubrică realizată de  Pro Vita - Sibiu

Homosexualitatea
Pr. Prof. Marius Ioan Turcu

Nu intră în atenţia noastră să revedem motivele pentru care
Creatorul a decis exterminarea prin ardere şi ploaie de foc a
Sodomei şi Gomorei. Biblia vorbeşte clar şi neinterpretabil în
această direcţie: păcatul a trebuit eliminat pentru a nu infesta restul
creaţiei, pentru ca duhul spurcăciunii să nu infesteze pământul, cu
tot ce are pe el, sub el, peste el şi în văzduh. Firesc este să ne
punem întrebarea: Ce L-a deranjat pe Dumnezeu încât a acţionat
radical?

Homosexualitatea a fost rea de la bun început pentru că s-
a opus poruncii dumnezeieşti: “creşteţi şi vă înmulţiţi”. Ea este
încoronarea mai multor neascultări, este egoismul care ucide
sufleteşte în ambele spaţii: văzut şi nevăzut, este crima contra
împlinirii. Scârboşenia acestui păcat s-a întins peste pământ. Este
împotriva firii create, reprezintă neacceptarea creaţiei, a ordinii şi
scopurilor lui Dumnezeu în şi pentru această lume. Cain a avut
totuşi remuşcări pentru ceea ce a făcut, după săvârşirea crimei el
realizând că nu a făcut de fapt nimic bine, şi-a creat lui însuşi
nemulţumire sufletească - pentru el iadul a început pe pământ: a
rămas singur, ros de viermele conştiinţei, conştiinţa lui căutând
ulterior răspuns logic la ceea ce el nu înţelesese din logica
manifestării (fumul jertfei lui se împrăştiase, nu urcase către cer,
Dumnezeu nu iubeşte nesinceritatea...).
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Făptuitorul primei omucideri a avut încă puterea de a
conştientiza diferenţa dintre împlinire-neîmplinire. La homosexuali
problema e mai gravă, ei ucid pe altul ucigându-se simultan pe ei
înşişi, lumina minţii nu mai reuşeşte să-i dumirească ca nimic din
ce fac nu mai e bine, ei nu mai disting ce e corect şi natural în
relaţia împlinire - neîmplinire.

Dumnezeu se împlineşte continuu în iubirea perihoretică,
noi am apărut ca rod al dragostei dumnezeieşti, suntem unicii peste
care Dumnezeu a suflat “suflare de viaţă”, iar suflul acesta s-a
dat omului: bărbat şi femeie, ca să se împărtăşească de împlinirea
energiei iubirii, prin taina vieţuirii unuia în raport cu altul. Pentru
om echilibrul se păstrează prin imitarea trăirii dragostei perihoretice
în familie: tata, mama, copilul/copiii. Este o dragoste creatoare.

Homosexualii nu se pot împlini deoarece nu lucrează legile
dragostei cereşti şi nici celei pământeşti. Tragedia lor constă în
faptul că confundă dragostea cu manifestarea unor anumite
sentimente şi senzaţii. “Dragostea” lor se limitează la anumite
trăiri de ordin psihic care se cuplează cu anumite trăiri de ordin
fizic, se pare că creierul (mintea) lor nu poate controla acel punct
G răspunzător de împlinirea satisfacţiei sexuale (deşi în ultimii
ani medicii nu mai sunt de acord asupra acestei explicaţii), ci sexul
“ştampilează” creierul. Trăiesc o dragoste incompletă, neîmplinită.
Păcatul constă în faptul că ei ştiu şi menţin această limitare. Le
lipseşte acea lumină interioară care să evidenţieze clar diferenţa
între împlinire-neîmplinire şi să le lucreze minţile şi inimile spre
realizarea împlinirii. Nu numai satana e vinovat ci şi societatea,
alimentaţia, legile, sistemul educaţional! S-a constatat statistic că
marea lor majoritate suferă de puternice complexe de inferioritate,
au avut părinţi ori mult prea severi ori mult prea indulgenţi, care
nu s-au ocupat de educaţia copiilor, de menţinerea unei relaţii
sufleteşti durabile între ei şi copil. Timiditatea lor anormală, lipsa
voinţei de a lupta - în cazul eşecurilor sentimentale între ei şi
persoane de sex opus credem noi că sunt, cu excepţia violurilor şi
coruperii, firişoarele care duc spre păcatul acesta. S-a
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constatat că dintre cei mai mari criminali ai lumii ei dau cei mai
mulţi reprezentanţi, lucru care demonstrează tarele lor psihice,
gelozia lor bolnăvicioasă (gelozia este de fapt neîncrederea în tine
însuţi!) asociindu-se cu o imaginaţie bolnavă care provine, din
sentimentul de neputinţă şi inutilitate a existenţei. Dragostea
părintească de care au fost privaţi duc la frustrare, pustiire
sufletească şi adunate în timp aceste trăiri provoacă naşterea altor
sentimente contra unor persoane care întruchipează motivul
“nereuşitei”, neîmplinirii lor în viaţă. Criminalii în serie (dintre
ei) sunt, de exemplu, la fel ca şi cei care manifestă “sindromul
prezidenţial” în America (preşedintele Americii este vinovat de
nereuşita în viaţă a subiectului), de aceea trebuie studiaţi din punct
de vedere teologic şi psihologic foarte atent, concluziile ar putea
înlătura multe păcate mari: de la pedofilie la orgiile homosexuale.
Ei “se răzbună” contra sexului opus şi societăţii (începând cu
familia!) care nu le-a înţeles, remarcat şi încurajat sensibilitatea,
nevoia de a fi băgaţi în seamă conducându-i spre grupul celor cu
experienţe asemănătoare. Însă fiecare dintre ei au şansa de a
demonstra că poate redeveni o fiinţă normală, cel mai bun exemplu
îl constituie asociaţiile americane ale foştilor homosexuali
reîncadraţi în viaţa de familie, socială etc. Ei sunt cea mai bună
mărturie că păcatul acesta nu este ireversibil ci că poate fi lepădat
prin voinţa proprie - aşa cum încerci să te lepezi de droguri, alcool,
fumat - reeducarea spiritului şi trupului, ajutaţi fiind de iubirea
oamenilor normali (începând cu cei din biserică până la cei din
baruri). Recomand întotdeauna Psalmii, pentru că provoacă
curgerea lacrimilor, iar curgerea lacrimilor provoacă smerenia şi
începerea gândirii în Hristos. Ca preot creştin ai obligaţia să te
depărtezi de acest soi de oameni numai după ce ai încercat posibilul
teologic şi laic de a-i redresa, în acord cu lucrarea unor psihologi,
medici etc.

La acest tip de om lumina, energia nu se reuneşte cu cea a
femeii spre a se înmulţi în duhul iubirii, bucuriei, ci se risipeşte
inutil. Satana şi-a întors spre el lumina şi frumuseţea pe care
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le primise şi ulterior a transmis şi omului acest sentiment egoist:
totul pentru mine, în loc de totul către celălalt. Raiul este populat
de fiinţe care-şi comunică dragostea către altele, nemaifiind vorba
de influenţe trupeşti, carnale şi se bucură că pot produce bucurie
în duh, imitând modelul dragostei treimice. Lumea iadului este
cuprinsă de lipsa luminii, căci nimeni nu comunică, fiecare îşi
urlă singurătatea, întinăciunea şi păcatele neascultării de pe pământ.
Homosexualii sunt nişte însinguraţi. Consideră că sensibilitatea
lor nu o poate percepe fiinţa feminină (Dumnezeu a creat-o pe
femeie tocmai ca pe o fiinţă cu multă sensibilitate), că nu poate fi
împărtăşită de femeie. Îşi croiesc propria lume, în care Dumnezeu
nu mai există, pentru că nici EL nu poate înţelege cât de sensibili
sunt ei, cât de frumoşi, cât de buni... Au stări de manifestare
(tremurături, mişcări necontrolate ale anumitor părţi ale capului şi
trupului: ochi, limbă, mâini, picioare etc.) precum cei care caută
raiul nirvanic. Aceste manifestări sunt uşor vizibile, mai ales dacă
îi urmăreşti în emisiuni TV cu subiecte de genul: “ceartă între
iubiţi”, “dulcea împăcare” etc. Din nefericire raiul nirvanic este
apropiat iadului creştin: lumina gri, ceţoasă, rece, fără “lăcaşuri”,
este lumina în care apar “fantomele” uneori, este o lumină a
suferinţei neexprimate în care stai ca într-o pustietate. Nirvana
este o stare şi un loc de izolare, nu de comunicare. Lumea modernă
încearcă prin teoriile new-age-iste să “ştiinţifizeze” prin
intermediul fizicii nevoia de a cunoaşte şi experimenta contactul
cu acest rai nirvanic - cum multora le place să creadă - in facto
fiind drumul către iadul efectiv!

Lumea ştiinţei a încercat de-a lungul secolelor să motiveze
nu numai necesitatea acceptării nirvanei ci şi a homosexualităţii,
ultima explicaţie acceptată fiind “boala genetică”. Ar însemna ca
urmând firul genetic până la Protopărinţi să afirmăm că şi Adam a
suferit de această boală genetică, ceea ce contrazice adevărul. Ori
satana e cu duhul minciunii, este tatăl ei. Mai mult, după 1860,
pedagogul german W. Stekel arată clar într-una din lucrările sale
că homosexualitatea este rodul lipsei de educaţie.
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Personal cred că revoluţia franceză a jucat un mare rol în
îndepărtarea forţată a omului de ceea ce numim educaţie, atât
religioasă cât şi laică, prin aceste arme numite:
1. “economie de piaţă” - care raportează absolut toate domeniile
vieţii la dobândă şi câştig financiar: ai bani - înveţi, eşti operat; nu
ai - nu înveţi, nu eşti operat;
2. “libertatea” omului: teoretic e doar o lozincă, practic e libertinaj
dus la graniţele absurdului şi grotescului iar omului îi este îngrădită
libertatea prin legile economiei “moderne”. Statisticile mondiale
confirmă criza spirituală, realitatea o demonstrează din plin.
3. “europenizarea” naţiunilor de sute de ani europene, prin
aducerea la putere în guvernele liberal-democrate a politicienilor
care s-ă ajute legalizarea păcatului (avort, homosexualitate,
pornografie, droguri) în loc să protejeze cel puţin prin mijloacele
mass-mediei copiii şi familia! Să nu uităm că principiul democraţiei
impune respectarea părerilor majorităţii de către minoritate, acum
însă este impusă ordinea inversă a lucrurilor, majoritatea trebuie
să. suporte desfrâul minorităţilor. Se pare că politicienii nu cunosc
sau nu vor să recunoască că orice lege impusă prin fals şi în neacord
cu personalitatea bio-etnică a unui popor îşi va întoarce efectele
în primul rând chiar asupra celor care au promovat-o, dacă până
atunci nu-i va ajunge mânia poporului - care e tare greu de
controlat!

Omul a fost făcut bărbat şi femeie, realitatea este
incontestabilă. Bărbatul şi femeia se completează reciproc,
încercând să rămână în armonia pre-căderii, este cazul ideal. Satana
s-a iubit foarte mult pe el însuşi şi pe nimeni altcineva, de aceea în
căderea lui a căutat să atragă şi pe alţii, să le facă rău şi altora, de
ce să sufere numai el - atrăgând după el atât îngeri cât şi oameni.
Îngerii nu au trup fizic, dar pot să gândească şi au sentimente, de
aceea noi vedem homosexualitatea provocată de acest gând de-
monic care se sălăşluieşte în sufletul şi apoi în trupul omului. A
început cu ceea ce psihologii numesc narcisism şi s-a continuat cu
trăirea într-un mod ciudat a narcisismului între două
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persoane de acelaşi sex. Omul s-a dovedit foarte sensibil la
sugestiile demonului, demonul însuşi ştiind aceasta, de aceea a
căutat să influenţeze psihicul şi sentimentele umane excitând
simţurile omului, făcându-l să nu le mai poată controla.

Credem că drumul spre homosexualitate este condiţionat
de mai mulţi factori, pe care-i putem împărţi în trei categorii: 1.
fizici; 2. psihici; 3. sentimentali.
1. Fizic bărbatul şi femeia nu sunt înzestraţi cu acelaşi aparat
reproducător, excitaţia nefuncţionând identic. Probabil contactul
între doi masculi este însoţit de senzaţii mult mai intense, ceea ce
înseamnă o excitare nervoasă mai puternică, activare a mai multor
centri nervoşi pe meridiane, urmată de memorarea ei de către creier,
iar dorinţa de retrăire a senzaţiei avute acţionează ca un drog,
persoana devenind dependentă. Bărbatul se încarcă şi consumă
mult mai repede decât femeia, obţine satisfacţie intensă într-un
timp scurt. Nerăbdarea bărbatului de a pregăti femeia se leagă
probabil de anumite disfuncţionalităţi fizice - de care probabil au
râs şi femeile jignindu-l dar şi de disfuncţionalităţi psiho-volitive,
intervenind numai lipsa unei voinţe de a cuceri femeia ci şi lipsa
unei educaţii sentimentale în conformitate cu vârstele evoluţiei
omului.
 2.a) La femei contactul fizic este direct influenţat de nevoia psihică
de a se simţi ocrotită, alintată, de a i se vorbi romantic, de excitaţia
provocată mai lent, într-un timp mai lung, fără brutalitate, de nevoia
profundă de afecţiune şi a senzaţiei de ocrotire pe care nu le
primeşte nici din familie, nici din partea sexului “tare”. b)
Refuzarea cu obstinaţie a sarcinii.

O categorie de pervertiţi se naşte şi din dorinţa de a se
îmbogăţi, prostituând trupul; sunt fiinţe fără scrupule şi conduse
de instincte animalice.

Altă categorie devin aşa datorită “nereuşitei”, nereuşita
în sensul afectiv: descoperă sensibilitatea şi cultura extraordinară
în semenul său şi crede că se îndrăgosteşte de fiinţa respectivă,
îndrăgostindu-se de fapt de darurile intelectuale (invidiază
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în mod tăcut darurile, trăsături fizice ori intelectuale pe care -
probabil - şi le-ar fi dorit pentru el). Mulţi homosexuali au “rasă”,
sunt foarte talentaţi şi inventivi, îşi “deschid” creierul prin excitaţie
nu prin rugăciune sau meditaţie. Exemplele confirmă ceea ce vă
scriem: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Nikolai
Gogoi (scrie aşa de frumos despre Liturghie...), Peter Tchaikovsky,
Alexander von Humboldt, Oscar Wilde etc. (Bild, 2000).

După cum Theodor Mommsen spunea: “fără pasiune nu
există genialitate”... Nu e vorba aici de pasiune pentru sex, mai
facem şi noi haz de necaz...

Problema e că în homosexualitate cei trei factori nu
conlucrează armonic, credem că pasiunea este lipsită de suportul
sentimental real: orientarea către celălalt din dragoste. De ce scriem
asta? Deoarece se ştie că sunt foarte geloşi ori gelozia vine din
invidie, nicidecum nu e provocată de dragoste. Dragostea creştină
nu provoacă pasiuni demenţiale, ucigătoare, deoarece dragostea
creştină nu este însoţită de neputinţă şi disperare, de teama de a fi
abandonat (lectură: Epistolele către Corinteni, Efeseni). Subiectul
dragostei între oameni de acelaşi sex şi ceea ce îi animă stă pe
mesele multor oameni de ştiinţă, răspunsul va veni prin conlucrarea
acestora cu teologii ortodocşi, când acestei demonizări i se va
acorda creditul seriozităţii depline din partea laicilor.

Dacă se poate ieşi din acest păcat? Se poate, cu multă voinţă
în a persevera pe drumul ascezei şi rugăciunii minţii, sub
îndrumarea destoinică a unui preot. Cel ce vrea sincer să plece pe
drumul curăţirii, mântuirii, trebuie să ştie că nu trebuie să se
ruşineze în a se arăta preoţilor, această ruşine nu vine din el, ci
este impusă de demonul desfrâului, spre a nu-l pierde de “client”.
Nicăieri în lume şi niciodată nu a fost uşor să se lucreze cu sufletul
omului, iar homosexualitatea este rodul lipsei de educaţie a
sufletului peste care a tăbărât un duh demonic. Cel posedat nu
ştie/nu vrea să lupte să-l găsească pe Dumnezeu şi să se bucure de
El, de viaţa creştină, cu toate urcuşurile şi coborâşurile ei. Nu o
poţi încadra într-un anume tipic de boală sau diagnostic
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deoarece este direct influenţată de duhurile demonice iar acestea
sunt cu miliardele! Să încercăm să o rezumăm: singurătatea unuia
în doi, iresponsabilitate creştină, nerăbdare, insuficienţă,
perseverenţa fals orientată, nestăpânirea caracterului, plăcere brută,
necreare, îndoială, ruperea brutală de darurile Duhului Sfânt ...

Iar sufletul nu se poate alinia pe linia normalităţii dacă a
ieşit din matca Duhului Sfânt!

Notă: Studiul făcut de americani acum peste 15 ani în urmă  a fost
reluat de profesorii din Germania şi s-a «reajuns» în acest an, 2003,
la concluzia că homosexualitatea NU se datorează unei greşeli/
erori genetice, ci este «ceva» care se practică cu insistenţă, fără a
se putea explica clar ce îi face pe oameni să insiste asupra ei:
nemulţumiri, răzbunare, educaţie? Studiul a fost derulat pe canalul
PRO 7, la emisiunea “Galileo”, un fel de magazin ştiinţific.
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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.)

- 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

Biserica Mileniului 3
(9)

Unitatea Bisericii şi
primatul papal
Mitropolitul Serafim Joantã

1. Introducere
În Enciclica sa “Ut unum sint”, Papa Ioan Paul al II-lea invită

“responsabilii eclesiali şi teologii lor” să instaureze împreună cu
el “un dialog fratern şi răbdător” referitor la exerciţiul primatului
în Biserică ,,în care să ne ascultăm în afara polemicilor sterile,
neavând în suflet decât voinţa lui Hristos pentru Biserica Sa”.

În timp ce citeam această Enciclică, credeam că în curând
Vaticanul va iniţia o serie de întâlniri între episcopii şi teologii
celor trei mari familii creştine pentru a transcrie în fapte această
dorinţă a papei. Dar nimic până azi. Suntem primii în a
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dezbate în spiritul fratern care caracterizează întâlnirile episcopilor
apropiaţi de mişcarea Focolari, un subiect extrem de delicat şi
controversat, conştienţi că acesta reprezintă pentru mişcarea
ecumenică “piatra de poticnire cea mai importantă şi mai
disputată” (Patriarhul Bartolomeu I), anume cunoaşterea slujirii
papei în Biserică.

Suntem, în egală măsură, conştienţi că exerciţiul papalităţii s-a
dezvoltat la sfârşitul primului mileniu şi mai mult a contribuit în
al doilea mileniu la schisma dintre Orient şi Occident (debutul a
avut loc în 1054, iar ruptura definitivă a avut loc în 1204 în timpul
cuceririi Constantinopolului de către cruciaţi) şi în interiorul
Occidentului a provocat o nouă ruptură, săvârşită de Reforma lui
Luther. Contra - Reforma a provocat, la rândul ei, o altă ruptură,
de data aceasta în interiorul Ortodoxiei, de fenomenul uniatismului
cu scopul atragerii ortodocşilor la obedienţa faţă de papalitate.

Toate aceste rupturi au condus la respingerea papalităţii înseşi
şi a denaturat conştiinţa despre unitatea Bisericii, de vreme ce
comuniunea Bisericilor locale cristalizate în primul mileniu în jurul
Romei, ce “prezida harul”, după cum  spunea Ignatie  al Antiohiei
(107). În plus, schisma, Reforma şi uniatismul au dat naştere la
lupte intense şi la veritabile războaie religioase a căror consecinţe
noi le mai trăim încă. Memoria istorică se lasă cu greu uitată. Mai
ales în Europa de Est unde prozelitismul agită din nou spiritele şi
pune pe primul plan adversităţile mai vechi.

În prima parte a acestui scurt expozeu, vreau să prezint viziunea
ortodoxă despre unitatea Bisericii, să găsesc locul episcopului
Romei în Biserică din punct de vedere al eclesiologiei ortodoxe,
pentru a concluziona cu câteva propoziţii.

2. Viziunea ortodoxă asupra unităţii Bisericii
2.1. În profunzimea sa, Biserica este o taină care reflectă misterul

trinitar în sine. Astfel, fiecare persoană umană, fiind ea însăşi
“chipul şi asemănarea” lui Dumnezeu, poartă în sine misterul
trinitar care este iubire şi relaţie. De aceea Noul Testa-



     Porunca Iubirii   3-4 / 2003182

ment descrie Biserica cu termeni ca “ trup al lui Hristos”, “ Templu
al Duhului Sfânt” şi “ casă a Tatălui”.

Biserica este înainte de toate “ Trupul lui Hristos” care potenţial
îi include pe toţi oamenii pentru a face din ei “un singur om nou”
şi pentru “a-i împăca cu Dumnezeu – într-un singur trup, cu
ajutorul crucii” (Efeseni 2, 15-16). Din punct de vedere istoric,
Biserica include şi uneşte pe toţi cei ce cred în Hristos pentru a le
comunica acestora Viaţa Sa care este înviere, victorie asupra morţii.
Prin urmare, Biserica este “taina vieţii”, “un mijloc de a renaşte”
sau “Hristos Cel întreg în capul şi trupul Său” (Sfântul Augustin).
Practic, Biserica se constituie în celebrarea liturgică, “misterul
misterelor”, unde Cuvântul lui Dumnezeu este citit şi comentat,
dar şi mâncat sub chipul pâinii şi vinului devenite, prin rugăciunea
comunităţii şi invocarea Duhului Sfânt, Trupul şi Sângele
Domnului. Euharistia ne încorporează în Hristos. “Pentru că este
o singură Pâine, noi suntem toţi un singur trup; pentru că toţi
facem parte din această unică Pâine” (1 Corinteni 10, 17).

Trup al lui Hristos, Biserica este în acelaşi timp “templu al
Duhului Sfânt”, deoarece această taină a lui Hristos este inseparabil
legată de misterul Duhului. În experienţa Sa pământească, Hristos
a fost în mod constant legat de Duhul. El primeşte toată puterea
Duhului care constituia ungerea Sa mesianică. Duhul Sfânt este
Cel care inaugurează, prin Pogorârea Sa în ziua Cincizecimii, prima
comunitate creştină la Ierusalim, ci şi sub inspiraţia Sa predică
Apostolii. Ei săvârşesc totul sub inspiraţia Duhului Sfânt: botează,
şterg păcatele, stabilesc episcopi şi diaconi prin punerea mâinilor,
se roagă şi fac minuni. Totul se face în Duhul şi prin puterea Sa!
Biserica este cu adevărat “Biserică a Duhului Sfânt”.

Biserica este de asemenea “casa Tatălui”. Ea participă aşadar
la modul de existenţă a Sfintei Treimi. Biserica este Împărăţia lui
Dumnezeu pe pământ, dragoste şi libertate în Sfântul Duh. Viaţa
divină,  ce vine de la Tatăl, prin Fiul în Duhul Sfânt, este comunicată
oamenilor, îi cheamă pe aceştia la o comuniune analogică celei
trinitare. La fel şi în Hristos, prin suflarea şi focul
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Duhului, există un singur Om şi o multitudine de persoane (Olivier
Clement). Pentru că descrie taina trinitară, teologia ortodoxă este
“personalistă” şi nu “esenţialistă” - tendinţă care a prevalat în
Occident. Pentru Părinţii Bisericii, unitatea divină nu pune accent
pe esenţa divină, ci pe Persoana Tatălui. “Un singur Dumnezeu,
un singur Tată”, aşadar “numele este superior el însuşi celui de
Dumnezeu” (Sfântul Chiril al Alexandriei). De asemenea, Tatăl
este singurul principiu al Trinităţii.

2.2. Apostolii, în peregrinările lor şi-au pus mâinile asupra
bătrânilor (“prezbiterilor”) numiţi curând “episcopi”, adică
“păzitori” ai comunităţii credincioşilor. Epistola către Timotei la
fel ca şi cea către Tit arată foarte bine relaţia dintre apostol şi
episcop, pe de o parte, şi între episcop şi comunitate, pe de alta,
Apostolul era un itinerant. Episcopul era în permanenţă în acel
loc şi putea fi recunoscut ca interlocutor şi responsabil regulat al
Bisericii locale.

La fel s-a născut ceea ce numim “episcopatul monarhic”: într-
un oraş un singur episcop conducea o singură comunitate
euharistică. Ansamblul format de episcop, colegiul preoţilor, cel
al diaconilor şi cel al laicilor constituie Biserica în sine: vorbim
aşadar, potrivit principiului concret al “teritorialităţii”, despre
Biserica Corintului de exemplu, adică Biserica lui Dumnezeu, care
este în Corint, ca şi la Ierusalim sau la Roma.

Toată viaţa sacramentală a Bisericii, adică toată viaţa Trupului
lui Hristos, este şi ea în unitatea pe care episcopul o atestă în
permanenţă. Acesta este adevărul originilor noastre până azi.
Episcopatul nu este sursa unităţii vieţii în Hristos, Aceasta este
Tatăl ceresc, de unde vine darul desăvârşit, care comunică unitatea
în Duhul Sfânt, în “comuniunea în Duhul Sfânt”, potrivit expresiei
Sfântului Apostol Pavel. Dar el comunică acest har al unităţii în
Trupul eclezial al Fiului Său, structurat în episcopate.

Pluralitatea episcopilor repartizaţi în mai multe oraşe nu
concretizează prezenţa unică a lui Hristos Însuşi, astfel
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episcopii nu sunt decât icoane ale slujirii lor.
Pentru aceste motive, Biserica locală, adică biserica din oraşe

sau dioceze, este toată Biserica, Biserica în totalitatea ei, Biserica
“catolică”. Cuvântul “catolică” desemnează plenitudinea
credinţei, a doctrinei şi a vieţii în Hristos Însuşi, a Bisericii Sale şi
a fiecărui creştin. Fiecare comunitate şi fiecare om botezat se află
în această catolicitate când participă la plenitudinea darurilor
Tatălui date de Duhul Sfânt comunităţii euharistice prezidate de
episcop: darul credinţei, darul traiului potrivit poruncilor divine,
darul rugăciunii, darul dragostei fraterne, darul iubirii săracilor,
darul unanimităţii eclesiale. Biserica catolică nu este suma
Bisericilor locale. Ea este plenitudinea “Celui ce este totul în
toate”. Şi în această plenitudine, care este cea a sfârşitului timpului
şi unificarea tuturor lucrurilor în Hristos, episcopul legitim este
mărturisitorul, garantul şi expresia  ei.

Unitatea Bisericii nu este contrazisă de dezvoltările care apar
în istorie. Acestea au originea în structura politică a Imperiului
care a format Pentarhia, cele cinci patriarhii unite între ele: Roma,
Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Existenţa mai
multor dioceze nu separă Biserica, fiecare dioceză fiind Biserică
catolică, cu condiţia ca episcopul ei să fie în deplină comuniune
de credinţă şi sacramentală cu ceilalţi. Pe de altă parte, când
diocezele dintr-un teritoriu mai mare se grupează într-o formă de
“primat între egali” ca arhiepiscopie, mitropolie sau patriarhie,
nu înseamnă că această alăturare are drept scop formarea unei
Biserici unice. Ba chiar mai mult: Biserica Una există deja în
plenitudine, cum am mai spus, în fiecare dioceză. Dar comuniunea
sacramentală a episcopilor şi coordonarea lor sub forma unui
“primat” exprimă natura specific divină a unităţii.

Această taină teologică cu adevărat a unităţii Bisericii unice în
multiplicitatea de legături şi-a găsit expresia istorică în a treizecea
regulă apostolică. Acest canon al Bisericii vechi spune că episcopii
fiecărei ţări să-şi aleagă un primat şi să nu facă nimic fără acesta,
în afară de treburile referitoare la propria sa dioceză; acesta
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nu trebuie nici el să facă nimic fără consensul lor; la fel va trebui
să existe unanimitate şi “Dumnezeu va fi lăudat de Domnul în
Duhul Sfânt”. Colegialitatea episcopală nu cunoaşte nici
subordonare, nici adăugare, nici confuzie. Aceasta la toate
nivelurile: mitropolitan, patriarhal şi universal. La fiecare nivel,
există un primat ca “primus inter pares” pentru “a prezida cu
dragoste”. Acesta este primatul care convoacă şi prezidează
sinoadele episcopale de sub jurisdicţia sa pentru a dezbate proble-
mele comune. Totuşi, nu poate interveni în nici o dioceză decât în
caz de erezie. Are dreptul de apel în cazul învinovăţirilor aduse
unui episcop, pe care nu-l judecă de unul singur, ci prin sinod.
După Schismă, ,,primus inter pares” între patriarhii ortodocşi este
patriarhul de Constantinopol (Istambul), al doilea scaun al
Pentarhiei timpurilor Bisericii nedespărţite.

Născută efectiv la Cincizecime, Biserica primeşte de la Tatăl
în Duhul Sfânt harul de a fi condusă  de un singur cap. Hristos, în
care fiecare episcop este nu delegat, ci icoană sacramentală. Iar
Hristos, “Unul din Sfânta Treime”, deschide prin Trupul Său,
Biserica, calea spre viaţa trinitară. El, Care nu este nicicând fără
Tatăl şi Duhul, El, Cel ce, în planul iconomiei, este “născut din
Duhul Sfânt”, comunică nu numai prin episcop, ci şi oricărui
botezat harul vieţii trinitare, adică “consensuale”, în comuniune
cu toţi ceilalţi episcopi şi cu ceilalţi creştini. Aceasta este taina
euharistică care ne iniţiază în această viaţă nepieritoare în
Dumnezeu.

3. Locul episcopului Romei în Biserică
din punctul de vedere al eclesiologiei ortodoxe
3.1. Originalitatea teologiei ortodoxe ţine mai întâi de faptul

că ea nu se confundă cu apostolatul sau cu episcopatul: distincţia
între slujirea apostolică şi slujirea episcopală a fost făcută cu mult
timp în urmă. Este adevărat că Sfinţii Apostoli şi-au pus mâinile
asupra celor botezaţi pe care i-au făcut “episcopi” sau “presbiteri”,
adică păstori având funcţia, dată fiind vârsta şi dreptatea
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vieţii lor, de a veghea asupra poporului botezat în ce priveşte
adevărata credinţă şi felul de viaţă. Ei au dat episcopilor, cum am
mai spus deja, harul de “a prezida cu dragoste” una sau alta dintre
adunările locale, adică “municipale”, oraşul sau satul în care se
afla în antichitate referinţa politică sau administrativă. Episcopul
era legat prin har, nu administrativ, la o comunitate liturgică şi
unui scaun, dar apostolul însuşi avea o slujire pastorală particulară,
caracterizată de misiune şi călătorie: doar moartea reuşea să-l fixeze
geografic pe apostol! Cel mai celebru pentru călătoriile sale a fost
fără îndoială Sfântul Apostol Pavel, dar cunoaştem şi călătoriile
curajoase, ce au dus la martiraj, ale altor apostoli, ca Toma (până
în India!), Andrei (mort pe cruce), Ioan (mort în exil în Patmos)
etc. În ceea ce priveşte Apostolul Petru, el şi-a vărsat sângele la
Roma, cum a făcut şi Sfântul Pavel, la vremea sa, şi unul şi altul
finalizându-şi peregrinările lor apostolice şi misionare. Dar Sfântul
Petru n-a fost episcop la Roma, cum n-a fost episcop de Ierusalim
sau Antiohia. Potrivit listei episcopale transmise de Sfântul Irineu
de Lyon, primul episcop de Roma, instituit de însuşi Apostolul
Petru, a fost Lin.

Din punct de vedere al conştiinţei teologice ortodoxe, distincţia
între Apostolul Petru sau Apostolul Pavel, mort de asemenea în
capitala Imperiului, şi episcopatul acestui oraş, este clară.

3.2. Primatul Apostolului Petru în colegiul apostolic reiese din
textele evanghelice înseşi. Numai statistic, acest apostol este cel
al cărui nume este cel mai mult citat. El vorbeşte în numele
apostolilor; Hristos i Se adresează ca unui conducător al grupului
apostolic, ca şi cum el ar fi apostolul prin excelenţă sau purtătorul
de cuvânt al acestora. Mai târziu, el ia cuvântul în ziua Cincizecimii
şi vorbeşte în numele Bisericii. Tot el este cel ce prezidează alegerea
lui Matia sau care conduce Sinodul de la Ierusalim şi exprimă
conştiinţa Bisericii ce se naşte în ce priveşte botezul celor proveniţi
dintre păgâni. Primatul său constă în aceste ocazii în faptul că el
exprimă punctul de vedere al apostolilor şi ucenicilor, în
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faptul că el exprimă credinţa Bisericii (în Matei 16, 16). Iisus este
Fiul lui Dumnezeu! Dar Petru mărturiseşte această credinţă
eclesială ca o porta-voce a comunităţii, credinţă pe care o
mărturiseşte orice creştin. Remarcăm că primatul său este interior
colegialităţii apostolilor: vedem că Hristos li se adresează la plu-
ral, ca şi cum acesta era cu adevărat un ansamblu ce avea harul
apostolic. Ceea ce Hristos îi spune lui Petru le spune şi celor
doisprezece: lui Petru îi spune: “ Ceea ce tu vei dezlega pe pământ
va fi dezlegat şi în ceruri”; colegiului apostolic El le spune: “Celor
ce le veţi ierta păcatele, ierta te vor fi “. Apostolul Petru are
primatul primei voci, dar nu şi pe cel al unei puteri asupra celorlalţi.
Şi, în acelaşi sens, alte forme de primat existente: cel al Apostolului
Ioan, de exemplu, sau cel al miroforului care este primul ce a văzut
şi mărturiseşte Învierea! Putem cita în egală măsură numeroase
cazuri unde Hristos face apel nu numai la Petru, ci la sfatul lui
Petru, Ioan şi Iacob, Petru fiind citat întotdeauna primul.

Nici un ortodox nu va nega existenţa unui primat al Apostolului
Petru în sânul colegiului apostolic: dar nici unul nu poate vedea
aici o putere a acestui apostol asupra celorlalţi. Este vorba aici de
acest primat între egali, asemănător imaginii trinitare, în care nu
există subordonare.

3.3. Primatul episcopului Romei în cadrul colegiului apostolic
universal nu este în conştiinţa teologică ortodoxă unul de genul
“episcop între episcopi”. Tendinţa de a face apel la episcopul
Romei pentru rezolvarea problemelor pe care episcopatul local
nu putea să le rezolve singur, caracterizează viaţa eclezială a
comunităţilor occidentale ale primelor secole. Totuşi, independent
de abuzuri, prin faptul că este episcopul capitalei, cu o mai mare
importanţă în Imperiu, ca episcop al oraşului martirilor, episcopul
Romei şi-a dobândit o anumită autoritate în episcopatul universal
şi acest fapt este perfect acceptabil. Această funcţie de regularizare
şi de arbitraj este de altfel necesară; ea este în echilibru cu funcţia
conciliară căreia ea nu se substituie. La fel cum într-o
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Biserică autocefală patriarhul prezidează reuniunile sfintelor
sinoade şi nu ia nici o decizie el însuşi, la fel în plan universal,
patriarhul, şi prin urmare şi cel al Romei, poate prezida sinodul
patriarhilor şi al tuturor episcopilor. Dar acest fapt nu include în
nici un moment vreo subordonare a celorlalţi episcopi; aceasta nu
antrenează în mod forţat dreptul de a numi episcopi locali, de
exemplu. Ne imaginăm un papă la Roma ce se abţine de a se
substitui altor episcopi, care să se supună dimensiunii sinodale a
Bisericii şi să o coordoneze. Tradiţia, care exprimă conştiinţa
conciliară a Bisericii, este pentru noi normativă: patriarhii înşişi îi
sunt supuşi; nici un episcop, chiar şi cel al celui mai mare oraş nu
au drepturi şi putere asupra ei.

Ideea că episcopul Romei ar avea o harismă specială,
transmisibilă succesorilor săi la scaun, este greu de acceptat pentru
Ortodoxie. Aceasta înseamnă că episcopatul roman este el însuşi
o slujire specială: papalitatea ar fi un fel de slujire distinctă de
episcopat. Viziunea ortodoxă a teologiei Bisericii este în principal
inspirată, pe viziunea teologică a Sfintei Treimi. În mod cert, există
un Tată ceresc de neînlocuit; dar există de asemenea un Fiu şi un
Duh de neînlocuit. Fiecare este divinitatea întreagă. La fel, fiecare
episcop posedă plenitudinea episcopatului. Nu există diferenţe între
episcopi cum nu există diferenţe în cadrul divinităţii. Dar, în cadrul
sfatului trinitar, Cel ce este Tată Îşi asumă această funcţie. S-a
susţinut de către ortodocşi că fiecare episcop, prezidând colegiul
preoţilor, posedă această paternitate. În opoziţie, este interesant
de reprezentat ceea ce ar putea fi funcţia unui primat între primaţi,
ce nu se amestecă niciodată în responsabilităţile colegilor săi.

3.4. În concluzie, putem prelua termenii a numeroşi Părinţi
care au acceptat primatul episcopului Romei în măsura în care
acesta era, aşa cum a  fost Sfântul Leon cel Mare, păzitorul tradiţiei
apostolice: “Latinii spun că episcopul Romei este primul; trebuie
însă să-i contrazicem”, spunea Sfântul Simeon al Tesalonicului
în secolul XV. “Acesta nu poate hrăni Biserica. El ne
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arată numai că rămâne în credinţa lui Petru şi a succesorilor săi
şi că posedă ceea ce vine de la Petru şi, prin urmare, va fi primul,
conducătorul tuturor, pontiful suprem. Pentru că toate acestea au
fost spuse de patriarhii Romei în trecut. Scaunul său este apos-
tolic, şi pontiful care este înscăunat, învăţând adevărata credinţă,
este numit succesorul lui Petru”.

4. Câteva propoziţii
Prin câteva propoziţii putem valoriza următoarele puncte:
- stabilirea într-un mod peremptoriu a mărturisirii trinitare

conformă crezului niceeo-constantinopolitan;
- definirea unităţii Bisericii şi a primatului în Biserică după

modelul privilegiat al  Sfintei Treimi;
- redefinirea infailibilităţii ca infailibilitate a Bisericii şi a

Tradiţiei cu care ea se identifică;
- disocierea totală şi definitivă a slujirii episcopului Romei

de funcţia de şef de stat;
- revalorizarea dimensiunii ascetice a vieţii creştine;
- eliberarea teologiei sacramentale de orice interpretare juridică;
- revalorizarea tradiţiei liturgice a Sfinţilor Părinţi: practica

liturgică actuală a Bisericii latine este mult prea distanţată de pro-
pria sa tradiţie şi a pierdut mult din substanţa sa  mistică.

Ortodocşii cred că unitatea Bisericii există într-o comunitate a
Bisericilor ortodoxe. În acelaşi timp trebuie să recunoaştem că
exerciţiul primatului în Biserica Ortodoxă funcţionează dificil din
cauza păcatului uman. De aceea chemăm din toată inima ziua în
care papa de la Roma va regăsi locul care a fost al lui în primul
mileniu, adică acela de “primus inter pares” în ierarhia Bisericii.
Atunci el va fi recunoscut de ortodocşi ca patriarh al Occidentului.
(Deisis, nr. 10-11 / 2001)
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.Declaraţia vaticană
Dominus Iesus
Arhid. Ioan I. Icã jr. 

În atmosfera sfârşitului de pontificat al lui Ioan Paul II, evi-
dent tot mai slăbit şi incapabil de iniţiativă şi reacţie personală, pe
fondul unei nedeclarate, dar explicabile lupte pentru succesiune,
conducerea Bisericii Romano-Catolice pare a fi fost preluată de
un grup de orientare evident conservatoare. Acesta este coagulat
în jurul Cardinalului Joseph Ratzinger, prefectul Congregaţiei
pentru Doctrina Credinţei (fostul Sfânt Oficiu al Inchiziţiei), al
cărei scop este acela de a asigura “poliţia doctrinară” în Biserica
Romano-Catolică. În toate luările de poziţie ale acestui cardinal e
evidentă tendinţa de a “revizui” deschiderile ecumenice reale ale
Conciliului Vatican II (1962-1965) şi ale epocii post-conciliare,
precum şi de a tempera gesturile spectaculoase adeseori ale Papei
Ioan Paul II, cu scopul de a arăta că “deschiderile” Conciliului
Vatican II şi gesturile ecumenice ale actualului pontif nu numai că
nu contrazic vechile poziţii autoritare şi exclusiviste exprimate de
Conciliul Vatican I (1870) şi de teologia celui de-al doilea mileniu
catolic, ci, mai mult chiar, că acestea trebuie interpretate prin prisma
“închiderilor” Conciliului Vatican. Mesajul transmis este limpede,
iar strategia binecunoscută: Vaticanul nu abandonează nimic din
dogmele trecutului, pe care le reafirmă cu energie şi radicalism
ori de câte ori i se pare că “deschiderile” ecumenice au mers prea
departe sau că n-au dus la rezultatul scontat, acela de a convinge
toate celelalte Biserici şi toate religiile lumii să se unească cu şi
sub “succesorul lui Petru”.

Trei evenimente şi luări de poziţii confirmă această evoluţie
neliniştitoare, dar previzibilă, dat fiind că dintotdeauna politica
Vaticanului a fost aceea de a alterna “deschiderile” şi
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dialogul (“unionismul”) cu “închiderile” şi monologul papal
(“uniatismul”).

1. Beatificarea simultană, pe 3 septembrie 2000, a lui Ioan
XXIII şi Pius IX, cu alte cuvinte a papilor care au iniţiat Conciliul
Vatican II (1962-1965, conciliul deschiderilor şi dialogului) şi,
respectiv, Conciliul Vatican 1 (1870, conciliul închiderii şi
monologului papal).

Evenimentul a provocat deja un larg ecou mediatic şi nu mai
are nevoie să fie comentat. Mesajul teologic şi ecleziologic al
gestului simbolic al canonizării lui Pius IX (1846-1878) este trans-
parent: deschiderile Conciliului Vatican II se interpretează nu ca o
depăşire reală a închiderilor Conciliului Vatican I, ci numai în
prelungirea şi continuarea acestuia. Mai mult, prin beatificarea lui
Pius IX primatul şi infailibilitatea papală sunt nu numai
dogmatizate, dar chiar canonizate. Cu alte cuvinte, prin dialog
ecumenic, ele nu pot fi revizuite sau reinterpretate în esenţa lor, ci
doar în ce priveşte modalitatea practică a exercitării lor, ele trebuind
să fie, aşadar, fie acceptate ca atare, fie respinse integral. Ortodocşii
nu trebuie să uite un aspect esenţial legat de Conciliul Vatican I,
aspect care îi priveşte în mod direct, şi anume faptul că cele patru
capitole ale Constituţiei dogmatice Pastor Aeternus (18 iulie 1870)
se încheie fiecare cu câte o anatematismă, după cum urmează:

Capitolul 1: “Despre instituţia primatului apostolic în fericitul
Petru”: Dacă cineva ar spune că fericitul Petru nu a fost aşezat de
Domnul Hristos drept cel dintâi “principe” dintre toţi Apostolii şi
cap văzut (visibile caput) al întregii Biserici luptătoare, ci că el a
primit în mod direct şi nemijlocit de la Domnul nostru Iisus Hristos
doar un primat de onoare, iar nu de jurisdicţie adevărată propriu-
zisă - să  fie anatema (anathema sit) (DS 3055).

Capitolul 2: “Despre perpetuarea primatului fericitului Petru
în pontifii romani”: Dacă cineva ar spune că faptul ca
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fericitul Petru să aibă unnaşi perpetui în primatul asupra întregii
Biserici nu este din instituirea lui Hristos Domnul Însuşi sau de
drept divin (de iure divino), sau că pontiful roman nu este urmaşul
fericitului Petru în acest primat - să fie anatema (anathema sit)
(DS 3058).

Capitolul 3: “Despre puterea şi extensiunea primatului
pontifului roman”: Dacă cineva ar spune că pontiful roman are
numai un oficiu de inspecţie sau direcţie, iar nu o putere de
jurisdicţie deplină şi supremă în întreaga Biserică, nu numai în
lucrurile ce ţin de credinţă şi moravuri, dar chiar şi cele ce privesc
disciplina şi guvernarea Bisericii împrăştiate în toată lumea; sau
că are numai părţi mai mici, iar nu toată plenitudinea acestei puteri
supreme; sau că această putere nu este ordinară şi imediată atât în
toate Bisericile şi în fiecare dintre ele, cât şi în toţi păstorii şi credincioşii
şi în fiecare din ei - anatema să fie (anathema sit) (DS 3064).

Capitolul 4: “Despre magisteriul infailibil al pontifului roman”,
potrivit căruia “definiţiile pontifului roman să fie ex sesse, non autem
ex consessu Ecclesiae “: Dacă cineva ar îndrăzni în chip prezumţios
să contrazică această definiţie a noastră - lucru de care să-l ferească
Dumnezeu! -, să fie anatema (anathema sit) (DS 3075).

Întrucât - aşa cum au arătat răspunsurile Patriarhiei Ecumenice
din 1848, 1868 şi 1895 la pretenţiile Vaticanului şi la aceste acte
unilaterale - Biserica Ortodoxă nu poate accepta aceste inovaţii
doctrinare - pe care le socoteşte în contradicţie cu Evanghelia şi
învăţăturile Sfinţilor Părinţi -, este limpede că, deşi nu sunt numiţi
în mod explicit, ortodocşii sunt de fapt anatematizaţi implicit de
Biserica Catolică ca eretici. Nu numai că aceste anateme n-au fost
suprimate niciodată - ceea ce a făcut ca întotdeauna asupra
sincerităţii ecumenismului catolic să plutească o ambiguitate, care
a ieşit însă acum la iveală -, dar prin beatificarea lui Pius IX ele au
fost practic canonizate, devenind “actele unui sfânt”. Ortodocşii
nu au voie să rămână indiferenţi la acest gest, ci trebuie să tragă
consecinţele care se impun.
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2. La două zile după beatificarea lui Pius IX, marţi 5 septembrie
2000, a fost prezentată oficial la Vatican Declaraţia Sfintei
Congregaţii despre Doctrina Credinţei cu titlul Dominus Iesus.
Despre unicitatea şi universalitatea mântuitoare a lui Iisus
Hristos şi a Bisericii. Semnată de cardinalul Joseph Ratzinger şi
arhiepiscopul Tarcisio Bertone, prefectul şi, respectiv, secretarul
acestei congregaţii, scrisoarea e datată 6 august 2000 (de praznicul
Schimbării la Faţă). În finalul ei se precizează: “Pontiful Suprem
Ioan Paul II, în audienţa acordată pe 16 iunie 2000 sus-numitului
cardinal prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, a
ratificat şi confirmat cu certă cunoştinţă şi cu autoritatea sa
apostolică această declaraţie hotărâtă în sesiune plenară şi a
poruncit publicarea ei”. Declaraţia Dominus Iesus e alcătuită din
23 de paragrafe grupate în 6 capitole precedate de o introducere şi
o concluzie. Scopul ei explicit (§ 4) e acela de a răspunde
pericolului la adresa misiunii Bisericii, reprezentat de teoriile
teologice de tip relativist care încearcă să justifice pluralismul
religios nu numai de facto, ci şi de iure. Aceste teologii recente
contestă şi pun la îndoială cu argumente filozofice şi ideologice
caracterul definitiv şi complet al Revelaţiei lui Iisus Hristos,
caracterul inspirat al Scripturii, unitatea personală între Logosul
unic şi Iisus din Nazaret, unitatea între iconomia Logosului întrupat
şi cea a Duhului Sfânt, unicitatea şi universalitatea mântuitoare a
lui Iisus Hristos, mijlocirea mântuitoare universală a Bisericii,
inseparabilitatea între Împărăţia lui Hristos şi Biserică, precum
“subzistenţa unicei Biserici a lui Hristos în Biserica Catolică”.

Într-adevăr, în ultimii ani unii teologi romano-catolici - ca Hans
Küng, Tissa Balasuryia (Sri Lanka), Jacques Dupuis, Raimundo
Pannikkar, Aloysius Pieris şi Carlo Molari - susţin fiecare în felul
său o separaţie între Cuvântul veşnic şi desăvârşit al lui Dumnezeu
neîntrupat activ în toate religiile lumii, pe de o parte, şi limitarea
şi nedesăvârşirea istorică şi culturală, precum şi caracterul
incomplet al revelaţiei în Iisus Hristos. Potrivit acestor teologi,
eclezio- şi hristocentrismul Bisericii trebuie depăşite
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astăzi de teocentrismul  pnevmatologic mai larg al Împărăţiei lui
Dumnezeu, în care s-ar justifica şi toate religiile necreştine. Acestea
din urmă pot chiar exprima mai bine valori care în creştinism sunt
trecute sub tăcere, şi pot fi mijloace ordinare de mântuire,
creştinismul fiind un mijloc “extraordinar” de mântuire (teza unor
discipoli radicali ai lui K. Rahner). Pentru astfel de teze suspendat
(ca şi H. Küng mai înainte).

Declaraţia Dominus Iesus oferă răspunsul magisteriului
Bisericii Romano-Catolice la aceste teze relativiste şi reafirmă cu
claritate atât “unicitatea”, cât şi “universalitatea mântuitoare a
lui Iisus Hristos şi a Bisericii Sale” în 6 puncte: 1. “plenitudinea
şi caracterul definitiv al Revelaţiei în Iisus Hristos” (§§ 5-8); 2.
unitatea dintre “Logosul întrupat şi Duhul Sfânt în opera de
mântuire” (§§ 9-12); 3. unicitatea şi universalitatea misterului
mântuitor în Iisus Hristos (§§ 13-15); 4. “unitatea şi unicitatea
Bisericii” (§§ 16-17); 5. unitatea dintre “Biserică, Împărăţia lui
Dumnezeu şi Împărăţia lui Hristos” (§§ 18-19) şi 6. “Biserica şi
religiile în legătură cu mântuirea” (§§ 20-22). Teoria caracterului
limitat, incomplet şi imperfect al revelaţiei lui Iisus Hristos, care
ar fi complementară cu cea care se găseşte în alte religii, este
declarată fără echivoc contrară credinţei Bisericii. Creştinul
adevărat nu poate susţine echivalenţa dintre mântuirea adevărată
realizată în Hristos şi mijlocită de Biserică şi căile de mântuire
propuse şi mijlocite de celelalte religii. De aceea “este limpede că
e contrar credinţei catolice a considera Biserica drept o cale de
mântuire pe lângă cele constituite de celelalte religii, care ar fi
complementare Bisericii, ba chiar substanţial echivalente cu ea,
convergând împreună cu aceasta spre Împărăţia eshatologică a lui
Dumnezeu” (§ 21). “Dacă e adevărat că şi adepţii celorlalte religii
pot primi harul divin, e însă sigur că în mod obiectiv aceştia se
găsesc într-o situaţie grav deficitară în comparaţie cu cea a celor
care în Biserică au plinătatea mijloacelor mântuitoare şi a
Revelaţiei. Acest fapt justifică misiunea Bisericii, care îşi păstrează
intactă validitatea şi necesitatea chiar şi în dialogul
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interreligios. “Dialogul face parte din misiunea evanghelizatoare
şi e doar una din acţiunile Bisericii în misiunea ei ad gentes.
Egalitatea pe care o presupune dialogul se referă la egala demnitate
personală a părţilor, nu la conţinuturile doctrinare, şi cu atât mai
puţin la Iisus Hristos, Care e Dumnezeu făcut Om, faţă de
întemeietorii celorlalte religii”. De aceea Biserica, ghidată de iubire
şi respectul libertăţii, “e obligată să vestească tuturor oamenilor
adevărul definitiv revelat de Domnul şi să proclame necesitatea
convertirii la Iisus Hristos şi a adeziunii la Biserică prin Botez şi
celelalte Taine pentru participarea în mod deplin la comuniune cu
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” (§ 22).

Toate aceste precizări ale declaraţiei sunt binevenite, ele
reafirmând în faţa sincretismului şi relativismului religios actual
adevăruri fundamentale ale tradiţiei Bisericii. Problematice sunt
tezele afirmate în capitolul 4, “Unicitatea şi unitatea Bisericii”.
Paragraful 16 afirmă următoarele:

“Credincioşii sunt ţinuţi să mărturisească că există o
continuitate istorică, înrădăcinată în succesiunea apostolică, între
Biserica întemeiată de Hristos. «Aceasta e unica Biserică a lui
Hristos pe care după Înviere Mântuitorul nostru a dat-o spre
păstorire lui Petru (...). Această Biserică constituită şi organizată
ca societate subzistă în (subsistit in) Biserica Catolică, guvernată
de succesorul lui Petru şi în episcopii în comuniune cu el» (Lu-
men Gentium § 8). Prin expresia subsistit in, Conciliul Vatican
II vrea să armonizeze două afirmaţii doctrinare: pe de o parte că,
în ciuda diviziunii creştinilor, Biserica lui Hristos continuă să existe
pe deplin numai in Biserica Catolică şi, pe de altă parte, «existenţa
a numeroase elemente de sfinţire şi adevăr în afara limitelor ei»
(Lumen Gentium § 15; Unitatis Redintegratio § 3), adică în
Bisericile şi comunităţile ecleziale care nu sunt încă în deplină
comuniune cu Biserica Catolică. «Valoarea acestora însă derivă
din însăşi plenitudinea harului şi adevărului încredinţate Bisericii
Catolice» (Unitatis Redintegratio § 3).
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Nota 56: De aceea interpretarea celor care din formula subsistit
in deduc teza potrivit căreia unica Biserică a lui Hristos ar
putea subzista în Biserici şi comunităţi ecleziale necatolice e
contrară sensului autentic al textului conciliar. Conciliul a ales
cuvântul subsistit tocmai pentru a clarifica că există o unică
«subzistenţă» a adevăratei Biserici, în timp ce în afara
hotarelor ei vizibile există numai «elementa Ecclesiae» care
fiind elemente ale aceleiaşi Biserici - tind şi conduc spre Biserica
Catolică.
§ 17 precizează: “Există deci o unică Biserică a lui Hristos care
subzistă în Biserica Catolică guvernată de succesorul lui Petru şi
de episcopii în comuniune cu el ” (cf. Declaraţia Mysterium
Ecclesiae, 1973, § 1). În afara Bisericii Catolice există două
categorii de comunităţi  creştine, al căror statut e  precizat în
continuare:

- “Biserici”, adică Bisericile Ortodoxe şi Vechi Orientale.
“Deşi nu stau în comuniune perfectă cu Biserica Romei, rămân
unite cu ea prin legături foarte strânse, cum sunt succesiunea
apostolică şi Euharistia  validă; acestea sunt Biserici particulare
adevărate (Unitatis Redintegratio § 14-15; Comunionis Notio
§ 17). De aceea şi în aceste Biserici e prezentă şi lucrătoare
Biserica lui Hristos, chiar dacă lipseşte comuniunea deplină cu
Biserica lui Dumnezeu, Episcopul Romei îl are şi exercită în mod
obiectiv asupra întregii Biserici” (cf. Pastor Aeternus, 1870, DS
3053-3064; Lumen Gentium § 22);

     -  “Comunităţi ecleziale”, adică Bisericile protestante.
Fiindcă “nu au păstrat Episcopatul valid şi substanţa autentică şi
integrală a misterului euharistic (Unitatis Redintegratio § 22),
ele nu sunt Biserici în sens propriu; totuşi prin Botez credincioşii
botezaţi în aceste Biserici sunt incorporaţi în Hristos şi, de aceea,
sunt într-o anume comuniune, deşi imperfectă, cu Biserica “.

După care, paragraful 17 citează din nou paragraful 1 din
faimoasa Declaraţie Mysterium Ecclesiae (criticată pe larg de
Mitropolitul Antonie al Transilvaniei în “Ortodoxia”,
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nr.1/1975, pp. 5-69, text reluat în Ca toţi să fie una, Bucureşti,
1979) cu următorul pasaj care critică faimoasa “teorie a
ramurilor”: “Aşadar credincioşii nu-şi pot imagina Biserica lui
Hristos ca pe o sumă de Biserici: comunităţi eclesiale, nici nu pot
gândi că Biserica lui Hristos nu mai subzistă azi nicăieri şi, de
aceea, trebuie să fi doar obiect de căutare din partea tuturor
Bisericilor şi comunităţilor”.

    În concluzie: .
- Există deci o unică Biserică şi aceasta este Biserica Catolică

“în care elementele Bisericii există în plinătate lor, în celelalte
Biserici ele existând fără o atare plinătate” (cf. Ut unum sint 14).

- Lipsa de unitate între creştini e o rană pentru Biserică Catolică,
dar nu în sensul că ea ar fi lipsită de unitatea ei, ci întrucât
diviziunea e obstacol în calea realizării depline a universalităţii
ei în istorie: (Comunionis Notio 17).

Cu alte cuvinte, avem de-a face cu vechea afirmaţie “clasică”
potrivit căreia unitatea şi unicitatea Bisericii sunt deja date în
Biserica Romano Catolică, ecumenismul ei fiind doar un mod
actual de realizare a universalităţii ei (în trecut ele au fost
cruciadele, uniatismul etc).

3. Aplicarea practică a acestei teorii - reprezentând totodată
dezvăluirea explicită a fundamentului ecleziologic şi adevăratului
obiectiv al ecumenismulu catolic promovat după Conciliul Vatican
II - o reprezintă însă un alt document semnificativ şi
importantissim, respectiv “Nota” internă secretă despre expresia
«Biserici surori», datată 30 iunie 2000 - deci înainte Sesiunii a
VIII-a a dialogului teologic ortodox-catolic de la Baltimore din 9-
19 iulie 2000 - şi trimisă tuturor preşedinţilor Conferinţelor
episcopale romano-catolice din lume. În scrisoarea însoţitoare,
Cardinalul Ratzinger explică motivul acestei note: precizarea
terminologiei teologice corecte faţă de “ambiguitatea” utilizării
expresiei “Biserici surori”, folosite de ecumeniştii catolici în
ultimii 40 de ani cu referire la Bisericile Ortodoxe, dar şi
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la cele anglicane, reformate sau luterane, şi care ar fi creat
neînţelegeri în spaţiul catolic, respectiv devieri de la doctrina
catolică oficială potrivit căreia Biserica Romano-Catolică poate fi
numai “Biserică mamă”, iar nu “Biserică soră” propriu-zisă. Un
aspect inedit îl oferă procedura: scrisoarea însoţitoare a lui
Ratzinger afirmă că nota a fost aprobată de Papa Ioan Paul II pe 9
iunie 2000, deci e un text “autoritativ”, dar cu toate acestea nu va
fi publicată oficial în Acte Apostolicae Sedis, rămânând o
instrucţiune secretă - probabil pentru evitarea scandalului ecumenic
pe care aceasta a început deja să-l genereze.

Stranie, dar semnificativă prin procedură (document autoritativ,
dar nepublicat oficial, ci difuzat secret) şi devenită deja un scan-
dal ecumenic, Nota despre uzul expresiei “Biserici surori” a
Congregaţiei cardinalului Ratzinger nu e tocmai ceva neaşteptat.
Ca stil de gândire ea se integrează perfect în continuitatea altor
documente ale aceluiaşi cardinal (Comunionis notio: Despre
câteva aspecte ale Bisericii ca şi comuniune, 29 mai 1992, sau
Primatul succesorului lui Petru în misterul Bisericii, decembrie
1998), toate situate în descendenţa limpede a aceleiaşi ec1eziologii
universaliste, juridice şi monologice a Bisericii Romei din cel de-
al doilea mileniu creştin. Aceasta şi-a celebrat triumful în bulla
Unam sanctam (18 noiembrie 1302; DS 870-875) şi în bulla
Laetentur ca eli (6 iulie 1439, DS 1307) care a încheiat ruşinoasa
capitulare ortodoxă de la Conciliul pseudo-unionist de la Florenţa,
ec1eziologie care a stat la baza tuturor cruciadelor, unionismelor
şi uniatismelor, pentru a culmina în apoteoza dogmelor papale din
1870 (Pastor aeternus, 18 iulie 1870, DS 3050-3058) proclamate
de “fericitul” acum Papă Pius IX, beatificat pe 3 septembrie 2000.
Pentru această ecleziologie universalistă, Biserica este un singur
popor distribuit în Biserici particulare, toate create şi supuse ca
Biserici fiice unei unice Biserici mame universale, Biserica Romei
în acelaşi timp locală şi universală, o unică dieceză fără frontiere,
al cărei cap, episcopul universal al Romei, e investit de iure divina
cu “autoritate episcopală absolută şi imediată asupra
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