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Icoană din biserica de pe Dealul Patriarhiei, unde
Domnul Hristos este reprezentat Înviat pe Cruce
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Sfânta Cruce
faţa (iubirea) lui Dumnezeu îndreptată către oameni

Arhim. Teofil Părăian

Zile de cinstire ale Sfintei Cruci

Sărbătoarea „Înălţarea Sfintei Cruci” (14 septembrie) sau cum
zic oamenii pe scurt - „Ziua Crucii”, începe cu o înainte prăznuire, cu o
înainte sărbătorire în ziua de 13 septembrie şi se continuă până în 21
septembrie inclusiv.  În toată această vreme în atenţia credincioşilor
este pusă Sfânta Cruce, care în biserică este aşezată la loc de închinare,
pentru a se închina credincioşii şi pentru a fi în atenţia credincioşilor.
Chiar dacă avem o sărbătoare anume a Sfintei Cruci – ziua de 14
septembrie -  şi o atmosferă creată de această sărbătoare pe perioada
13-21 septembrie, noi suntem familiarizaţi cu gândul la Crucea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că în fiecare zi de miercuri şi
vineri se pomenesc patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos –
bineînţeles cu unele excepţii, pentru că sunt şi miercuri şi vineri în care
sunt alte praznice şi atunci nu se ia aminte în mod special la Crucea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la patimile Mântuitorului. Când ne
gândim la Crucea Domnului, ne gândim şi la patimile Domnului, la jertfea
Domnului Hristos. Aşa se face că în zilele de miercuri şi vineri, fiind şi
zile de post – de altfel cu zi de post este şi Ziua Crucii, respectiv 14
septembrie, în orice zi ar cădea – ni se pune în atenţie jertfa Domnului
Hristos cuprinsă în Crucea Domnului Hristos, Crucea Domnului Hristos
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fiind o realitate şi un simbol pentru
patimile Domnului Hristos. Ne-am

pomenit ca cinstitori ai Crucii Domnului Hristos şi cred că mulţi
dintre credincioşi ştiu că în a treia duminică din postul pregătitor
pentru Sfintele Paşti este, la fel, o zi de cinstire a Sfintei Cruci,
o zi a Crucii. Mai avem încă 2 zile de pomenire ale Crucii Domnului
Hristos, şi anume: 31 iulie, ca înainte prăznuire şi 1 august, ca zi
în care se pomeneşte o aducere a Crucii Domnului Hristos în
palatele împărăteşti la Constantinopol.

Noi suntem familiarizaţi cu gândul la Crucea Mântuitorului în
înţelesul că ne-am pomenit ca unii care ne facem semnul Sfintei

Cruci. Crucea este impregnată în gândirea noastră, în simţirea noastră,
în viaţa noastră.

Puterea şi purtarea Crucii

La sfârşitul slujbelor noastre de miercuri şi de vineri, la Ziua
Crucii şi în toată vremea în care se sărbătoreşte şi se pomeneşte Crucea
Mântuitorului la slujbele noastre, se spune: „Hristos, adevăratul
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale,
cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci” şi apoi şi celelalte
pe care le mai pomenim. În evlavia noastră ortodoxă, după Domnul
Hristos, Fiul lui Dumnezeu (care s-a făcut om prin Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, prin Preasfânta Fecioară Maria) urmează
totdeauna Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi
apoi Crucea Mântuitorului, când se pomeneşte „puterea cinstitei şi
de viaţă făcătoarei Cruci”. Aşa e cunoscută Crucea Domnului
Hristos, ca făcătoare de viaţă, ca ceea ce are putere, putere apărătoare.
Într-o rugăciune de la Sfântul Maslu se spune o alcătuire către
Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Doamne, armă asupra diavolului,
Crucea Ta ai dat nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind
a căuta spre puterea ei. Că morţii ai sculat şi moartea ai surpat,
pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale şi Învierii”.
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Înainte de a fi luată în
seamă Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos
pentru cinstire, Crucea era considerată o unealtă de chinuire
pentru că pe ea erau răstigniţi tâlharii. Făcătorii de rele, cei mai
mari făcători de rele erau răstigniţi pe cruce. Domnul Hristos are
un cuvânt îndemnător la purtarea Crucii, cuvânt pe care îl găsim în
Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 16; în Sfânta Evanghelie
de la Marcu, în capitolul 8 la sfârşit, şi în Sfânta Evanghelie de la
Luca, în capitolul 9 (Domnul Hristos a vorbit despre pătimirile Sale
din Ierusalim). După ce a fost mărturisit de Sfântul Apostol Petru
că „este Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu”, Domnul Hristos
le-a spus ucenicilor că Mesia va avea de pătimit, că El însuşi va avea
de pătimit. Cu prilejul acesta, Sfântul Apostol Petru şi-a arătat
nemulţumirea că Învăţătorul Său avea să pătimească, şi a zis:
„Învăţătorule, să nu Ţi se întâmple Ţie una ca aceasta”, lucru pe
care Domnul Hristos l-a întâmpinat, spunându-i Sfântului Apostol Petru
„că nu cugetă cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale
oamenilor”. Apoi, chemând mulţimile, le-a spus ucenicilor Săi şi
mulţimilor care erau de faţă: „Cel ce vrea să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”. Îndemnul
acesta adresat Mântuitorului nostru Iisus Hristos celor care doreau să-I fie
următori, are în vedere crucea ca o osteneală, ca un efort, ca o parte de
suferinţă, ca suferinţă pe care trebuie să şi-o o ia omul ca să urmeze Domnului
Hristos. Cei care L-au ascultat atunci nu ştiau că Domnul Hristos avea să
fie răstignit şi, în orice caz, nu se gândeau la cruce aşa cum ne gândim noi
astăzi şi cum s-a gândit creştinătatea de-a lungul veacurilor.

Când a spus Domnul Hristos „Cel ce vrea să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”,
desigur, s-a gândit la cruce ca ceva care implică suferinţa, implică
chinuirea. Oamenii de atunci ştiau despre cruce că este o unealtă de
chinuire şi Domnul Hristos cuprinde în acest cuvânt de cruce efortul
pe care trebuie să-l facă credincioşii pentru a se depăşi pe ei înşişi.
Domnul Hristos a avut în vedere pătimirile pe care urma să le aibă
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credincioşii din pricina prigoanelor
care se aduceau asupra lor pentru că

sunt creştini, prigoniri pe care le-au dezlănţuit deopotrivă iudeii,
evreii în general, şi romanii, pentru că creştinii nu voiau să se închine
împăratului, pentru că creştinii nu doreau să rămână în sfera
credinţei iudaice. Şi atunci, Domnul Hristos, având în vedere aceste
riscuri pe care le aveau credincioşii, le-a spus că oamenii care vor
să-I urmeze Lui trebuie să-şi ia crucea. Le-a atras atenţia că viaţa
creştină nu e o viaţă comodă, ci viaţa creştină e o viaţă cu cruce,
cu preocupare de depăşire de sine, cu preocupare de împlinire a
poruncilor lui Dumnezeu, cu preocuparea de a nimici pornirile cele

dezordonate, de a înlătura patimile din suflet şi de a împlini virtuţile,
lucru care nu este uşor pentru oamenii care sunt împătimiţi, pentru
oamenii care sunt supuşi patimilor.

Ce înţelegem prin crucea omului? Partea de suferinţă, partea de
efort, partea de osteneală câtă o avem de dus şi de împlinit în lumea
aceasta. Crucea omului trebuie purtată cu gândul la Crucea Domnului.
Fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, facem un efort
de îmbunătăţire; fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, poate avem de
suferit în viaţa noastră. Dar să ne primim şi noi crucea, partea noastră de
suferinţă, să ne luăm crucea în fiecare zi, după cum e cuvântul în Sfânta
Evanghelie de la Luca: „Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de
Sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie”. Asta înseamnă
că în condiţiile de viaţă pe care le avem să fim purtători de cruce, să ne
luăm în seamă partea de suferinţă câtă ne-a rânduit-o Dumnezeu şi cât o
îngăduie Dumnezeu pentru noi şi să ne ducem viaţa în aşa fel încât să fim şi
noi pe urmele Domnului Hristos ca purtători de cruce.

Crucea - altar de jertfă şi
semn al biruinţei (învierii)

Ce înţeles primeşte Crucea prin pătimirea Domnului Hristos?
Mai întâi de toate, ştim că Domnul Hristos a vrut să pătimească pentru
noi. Fiul lui Dumnezeu, care S- a făcut Om, a venit în lumea
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aceasta, unindu-Se cu firea
omenească ca în firea omenească să
se răstignească pentru noi şi pentru a noastră mântuire.
Mărturisim în Crez: „S-a pogorât din Cer şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Maria Fecioară şi S-a făcut Om, pentru
noi şi pentru a noastră mântuire” şi, mai departe, că S-a răstignit
pentru noi în vremea lui Ponţiu Pilat. A venit Fiul lui Dumnezeu în
lumea aceasta ca să nimicească păcatul şi S-a răstignit de bună
voie. N-a fost silit să se răstignească, deci pătimirea Lui a avut
înţeles de jertfă. S-a adus pe Sine jertfă pentru Mântuirea oamenilor,
iar jertfa aceasta a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiind legată
de Cruce şi de iubire, pune în valoare Crucea ca altar de jertfă.
Deci, Domnul Hristos S-a răstignit pe Cruce şi Crucea a devenit altar
de jertfă. Nu aşa era cu crucea tâlharului credincios sau cu crucea
celor doi tâlhari, ci pentru aceia crucea a fost doar unealtă de chinuire.
Pentru Domnul Hristos, care Se aducea pe Sine jertfă de bunăvoie,
din iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni, Crucea devine altceva decât
ceea ce era când o purta Domnul Hristos sau faţă de ceea ce era în
intenţia celor care L-au răstignit pe cruce, adică unealtă de chinuire, ci
a devenit altar de jertfă. Orice altar este cinstit, este în cinstea
credincioşilor care au altar.

În parohiile noastre există o biserică şi în biserică există un altar.
Nici o clădire din cuprinsul unei parohii nu este de valoarea pe care o are
biserica, biserica fiind un lăcaş al lui Dumnezeu şi, mai departe gândind,
fiind şi „Cerul cel de pe pământ”. Cuvântul altar, în limba noastră, vine
de la cuvântul alta ara din limba latină, şi înseamnă loc înalt. Bineînţeles,
noi când zicem altar nu ne gândim la etimologia cuvântului, dar având în
vedere că cuvântul altar vine de la alta ara, adică loc înalt, înţelegem
că locul cel mai înalt dintr-o biserică este altarul. Altarul este în cinstire.
Preotul când slujeşte la altar şi tămâiază, întâi tămâiază alta ara, locul
cel înalt, tămâiază altarul în semn de cinstire.

Aşa este şi cu Crucea Domnului Hristos, fiind loc de jertfire a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a devenit altar, deci Crucea este un
altar. Ori zici altarul bisericii, ori zici Crucea ca semn al jertfei
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Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zici
tot altar. Fiul lui Dumnezeu a venit

din iubire în lumea aceasta, ca să mântuiască lumea. Dumnezeu
Tatăl -  „Care atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel
Unul născut L-a dat ca oricine care crede în El să nu piară, ci
să aibă viaţă veşnică” - şi-a arătat în jertfa Mântuitorului iubirea.
Iubire şi-a arătat Dumnezeu Fiul, care pentru noi şi pentru a noastră
mântuire S-a răstignit. Cineva a spus că „Crucea este faţa lui
Dumnezeu îndreptată spre om”. Cuvântul acesta a fost rostit la
noi la mănăstire de un preot, pe atunci romano-catolic, dar a devenit
după aceea ortodox. A vorbit la noi la mănăstire în limba franceză,

eu am tradus pentru credincioşii care erau de faţă, şi a spus între altele
că „Crucea este faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni”, adică
Dumnezeu este iubire şi Fiul lui Dumnezeu S-a răstignit din iubire faţă
de oameni şi în jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, realizată pe
Cruce şi simbolizată de Cruce, se arată iubirea lui Dumnezeu faţă de
oameni, deci este faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni.

Dar Crucea nu este numai atât, adică nu este numai altar de
jertfă, nu este numai semn al iubirii al lui Dumnezeu Tatăl şi al lui
Dumnezeu Fiul faţă de oameni şi nu este numai faţa lui Dumnezeu faţă
de oameni, ci este încă ceva, şi acel ceva este foarte important: Crucea
este şi semn al biruinţei. În Cruce se cuprinde nu numai neputinţa, ci
se cuprinde şi biruinţa, biruinţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin
Înviere. Cei care luaţi parte la sfintele slujbe ale Bisericii noastre, la
slujbele de duminica, ştiţi căo:, după ce se citeşte din Sfânta Evanghelie
despre Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se spune următoarea
alcătuire: „Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului
Domnului Iisus, Unuia aceluia fără de păcat. Crucii Tale ne
închinăm Hristoase şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim, că
Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele
Tău Îl numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii
lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea.
Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că
răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a stricat”.
Cuvintele acestea sunt adresate mai întâi Domnului nostru Iisus
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Hristos, Cel înviat din morţi şi este
întâi o chemare la închinare. Căci
zicem: „Învierea lui Hristos văzând”, deci nu zicem „crezând
în Învierea lui Hristos” , ci zicem: „Învierea lui Hristos
văzând”. De ce spunem „văzând”, şi nu zicem „crezând”?
Pentru că credinţa este şi un fel de vedere. Dacă nu este şi vedere,
încă nu este deplină, încă nu este astăzi ceea ce trebuie să fie.
Când credem în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos e ca şi
când am vedea-o, ca şi când am fi văzut-o.

Sunt 11 pericope, adică părţi din Sfânta Evanghelie în legătură
cu Învierea Domnului Hristos, care se citesc la slujbele noastre, la
slujbele de duminică. Una din acele 11 citindu-se, de fiecare dată după
ce se sfârşeşte citirea Evangheliei şi se spune cu cântare: „Mărire Ţie,
Doamne, mărire Ţie”, se adaugă această alcătuire în care spunem că
Învierea lui Hristos este „văzută” de noi. Adică, e ca şi cum noi am fi
fost acolo de faţă şi am fi văzut mormântul gol de Trupul Mântuitorului,
giulgiurile singure zăcând, pe îngerul vestitor al Învierii, ca şi cum noi am
fi fost acolo când s-a cutremurat pământul şi au căzut ostaşii cu feţele la
pământ din pricina luminii pe care o răspândeau îngerii bine vestitori. Ca
şi când ne-am fi întâlnit şi noi cu Domnul Hristos când S-a arătat femeilor
mironosiţe şi le-a zis: „Bucuraţi-vă şi nu vă temeţi”. E ca şi când am fi
fost şi noi pe drumul spre Emaus cu cei doi ucenici şi cu Domnul Hristos,
care S-a întâlnit cu ei şi le tâlcuia Scripturile şi le-a dat bucurie. Când
credem în Învierea Domnului Hristos e ca şi când ne-am fi întâlnit noi
înşine împreună cu apostolii, cu Domnul Hristos, şi ne-am fi bucurat
văzând că este Domnul. E ca şi când am fi fost şi noi de faţă acolo unde
au fost adunaţi apostolii împreună cu Sfântul Apostol Toma a opta zi
după Înviere. Ca şi când am fi fost şi noi la Marea Tiberiadei, unde au
fost cei şapte ucenici care L-au văzut pe Domnul înviat. Sau pe Muntele
Galileii unde a fost mulţime mare care L-a văzut pe Domnul Hristos
înviat. Ca şi cum noi am fi fost pe Muntele Înălţării Domnului Hristos.
Acesta înseamnă să vezi: înseamnă să crezi până la aşa măsură ca şi
când ai  fi văzut, ca să poţi fi martor adevărurilor de credinţă care s-au
întâmplat, care sunt de propovăduit în Biserica noastră.
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Deci, „Învierea lui Hristos
văzând”, ce să facem? „Să ne

închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia fără de păcat”.
După ce spunem aceste cuvinte de chemare spre închinare,
adăugăm: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase!”. Ne închinăm
Ţie, Doamne, dar ne închinăm Hristoase şi Crucii Tale: „Crucii
Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi
o mărim!”. Deci este o legătură între Cruce şi Înviere! Ne închinăm
Crucii şi Învierii deodată, şi Crucii şi Învierii. De ce? Pentru că noi
nu despărţim jertfa Domnului Hristos de biruinţa prin Înviere. Pentru
că pentru noi în Cruce se cuprinde şi Învierea. Zicem aceste cuvinte:

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o
lăudăm şi o mărim, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe
altul nu ştim, numele Tău Îl numim”. Şi apoi, ca şi când n-am fi
mulţumiţi că numai noi cei care suntem convinşi de Învierea Domnului
Hristos, îi chemăm şi pe alţii să facă acelaşi lucru, şi zicem: „Veniţi toţi
credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos”. De ce?
„Că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea”.  Încă o dată
legătura între Înviere şi Cruce: „Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm
Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce bucurie la
toată lumea”. Avem noi bucurie din Învierea Domnului Hristos? Avem!
Dar cum s-a ajuns la această bucurie? S-a ajuns prin Cruce: că iată a
venit prin cruce, prin jertfă, prin suferinţă, prin iubirea Domnului Hristos
bucurie la toată lumea. „Totdeauna binecuvântând pe Domnul” -
zicem noi mai departe - „lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând
pentru noi cu moartea pe moarte a călcat”, a călcat, a nimicit. Cum
a nimicit moartea Domnul Hristos? Prin moartea Lui. Cum s-a ajuns la
moartea Mântuitorului? Prin răstignirea Lui: „Că răstignire răbdând
pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat”, înviind din morţi, se
înţelege. A înviat din morţi şi aşa a putut să biruie moartea.

Aşadar, Crucea Domnului Hristos nu este numai semn al
neputinţei, al suferinţei, al chinuirii, ci este semn al jertfei, semn al iubirii
şi, mai ales, este semn al Învierii. Dacă Domnul Hristos n-ar fi înviat
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atunci, într-adevăr, Crucea n-ar fi avut
nici o putere, n-ar fi Sfânta Cruce, n-
ar fi altar de jertfă, ci ar fi simplă unealtă de chinuire, cum a fost
pentru cei doi tâlhari răstigniţi împreună  cu Domnul Hristos.

Nu toţi credincioşii sunt cinstitori ai Crucii Domnului
Hristos. Sunt creştini care nu sunt cinstitori ai Crucii, care nu se
închină. Noi, la Ziua Crucii, la 14 septembrie, la Liturghie n-am
cântat: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi”,  ci am cântat la slujbă: „Crucii Tale ne
închinăm, Stăpâne, Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim”.
De ce? Pentru că aceasta e rânduiala Bisericii. Şi rânduiala Bisericii
este să aducem închinare Crucii Domnului Hristos.

Domnul Hristos a rânduit la Cina cea de Taină - când a vorbit
de Trupul şi Sângele Său, despre jertfa Lui, şi a zis: „Luaţi, mâncaţi,
acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea
păcatelor. Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu al Legii
celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se revarsă spre iertarea
păcatelor”. Apoi a adăugat: „Aceasta să faceţi întru pomenirea
Mea”, până la venirea Mea - a pus în atenţia credincioşilor jertfa Lui,
să nu se uite de jertfa Lui. Să se repete jertfa Lui, să se pună în valoare
jertfa Lui de-a lungul veacurilor, să se facă actuală jertfa Lui de odinioară
pentru toţi credincioşii şi pentru toate generaţiile de credincioşi. Noi
suntem cinstitori ai Crucii Mântuitorului pentru că suntem cinstitori ai
jertfei Mântuitorului, iar cei care nu se închină Crucii, nu au în vedere
Crucea ca altar de jertfă, nu au în vedere Crucea ca arătare a iubirii
Domnului, nu au în vedere Crucea ca faţă a lui Dumnezeu îndreptată
către oameni, nu au în vedere Crucea ca biruinţă asupra morţii prin
Învierea Domnului Hristos, ca semn al Învierii Domnului Hristos, şi zic
că Crucea este o unealtă de chinuire. Da, a fost  :şi unealtă de chinuire,
dar noi nu o privim ca unealtă de chinuire, ci o privim ca altar de jertfă,
ca semn al iubirii, ca faţă a lui Dumnezeu îndreptată către oameni, ca
semn al biruinţei prin Înviere.
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Sigur că cei care nu cinstesc
Crucea Mântuitorului nostru Iisus

Hristos nu gândesc drept, nu au în vedere învăţătura Bisericii
noastre, ci se încred în mintea lor şi neglijează, nu iau aminte nişte
lucruri care sunt importante. Noi nu desprindem niciodată
Crucea de Domnul Hristos! Noi nu cinstim Crucea ca cruce;
luăm o cruce şi o cinstim pentru că e cruce. Nu! Ci o cinstim
totdeauna ca Cruce a Mântuitorului Hristos.

Suntem cinstitori ai Crucii Domnului Hristos

De altfel, noi ne-am pomenit ca cinstitori ai Crucii Domnului
Hristos. De pildă, eu personal nu-mi aduc aminte când am învăţat să-
mi împreunez degetele de la mâna dreaptă, degetul mare cu degetul
arătător şi cu degetul mijlociu, şi să-mi închid în podul palmei degetul
inelar şi degetul mic, şi nu-mi aduc aminte când am învăţat să duc mâna
la frunte şi să zic „În numele Tatălui” , şi la piept, sub piept, de fapt,
să zic „şi al Fiului”, şi la umărul drept, şi la umărul stâng şi să zic „şi
al Sfântului Duh. Amin”, deci: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Amin”. Sau nu-mi aduc aminte când am învăţat să zic:
„Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin”, ci m-am pomenit
cu asta cum m-am pomenit cu graiul, cum m-am pomenit cu lucrurile
pe care le-am învăţat înainte de a şti că le învăţ. Şi aşa s-au pomenit
mulţi din vremea mea şi se vor mai fi pomenit şi alţii din familii creştine
care nu-şi aduc aminte când au început să fie cinstitori ai Crucii Domnului
Hristos, pentru că, aţi face semnul Crucii înseamnă să fii cinstitor al
Crucii Domnului Hristos. Ce îmi aduc aminte din copilărie este că am
învăţat nişte rugăciuni în care se pomenea şi Crucea. De pildă: „Cruce-
n cer, Cruce-n pământ/ Cruce-n locu-n care mă culc/ Cruce-n casă,
Cruce-n masă/ Dumnezeu cu noi la masă, îngeri împrejur de casă”.
Era o teologie populară, o teologie pe care n-au învăţat-o oamenii din
cărţi şi pe care nici n-o pot găsi undeva scrisă, ci sunt nişte gânduri ale
oamenilor care au trăit cu gândul la Sfânta Cruce.
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„Cruce-n cer” - noi nu ştim
cum e în cer, dar nu ne putem închipui
să nu fie amintit acolo Crucea Domnului Hristos în toate
înţelesurile ei.

„Cruce-n pământ” - Cruce pe pământ, adică noi
înţelegem viaţa creştină, viaţa ortodoxă ca o viaţă cu Cruce, Crucea
cea din cer şi Crucea cea de pe pământ.

„Cruce-n locu-n care mă culc” – din copilărie îmi aduc
aminte cum m-a învăţat mama, zicând: „Faceţi-vă Cruce pe perină
şi apoi culcaţi-vă”. Ne făceam Cruce pe pernă chiar dacă nu ziceam
nimic, făceam Semnul Crucii pe pernă şi apoi ne culcam. Aşa se
gândea, aşa se trăia pe vremea noastră. Apoi:

„Cruce-n casă” - casele creştinilor au şi Cruce, semn al
credinţei noastre.

„Cruce-n masă” - Cruce pe masă.
„Îngeri împrejur de casă” - adică nu suntem numai noi,

oamenii, în lumea aceasta, ci mai sunt şi îngerii împreună cu noi. „Îngeri
împrejur de casă” - parcă ne aduce aminte de cuvântul acela de la
slujbe: „Ocroteşte-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, înconjură-ne pe
noi cu sfinţii Tăi îngeri” - sau ce frumos se spune la logodnă pentru
cei care se logodesc, care urmează să se cunune: „Îngerii Domnului
să meargă înaintea lor în toate zilele vieţii lor”. Nu poate fi o altă
urare de măsura aceasta.

„Dumnezeu cu noi la masă”. Nu suntem numai noi, ci şi
Dumnezeu şi în felul în care gândeam noi lucrurile pe vremea aceea, în
copilăria noastră, şi cu oamenii care trăiau cu noi, cu părinţii noştri, cu
bunicii noştri ne gândeam cumva că Dumnezeu e cu noi la masă în
înţelesul că înainte de a ne aşeza la masă, totdeauna ne făceam rugăciune,
ziceam „Tatăl nostru”. Ziceam: „Haideţi să zicem Tatăl nostru să ne
putem apuca să mâncăm”. Aşa era o rânduială, nu ne apucam înainte
de a face rugăciune, de a ne face cruce. Sau când începeam o pâine,
înainte de a o începe ziceau părinţii: „Fă cruce pe pită” şi făceam cruce
cu cuţitul. Eu cred că şi acum sunt oameni care s-au obişnuit de atunci
şi fac cruce pe pâine. Şi eu de câte ori încep o pâine mi-aduc
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aminte şi îi fac cruce întâi, apoi mă
apuc să mănânc. Aşa a fost, aşa am

trăit, aşa au fost gândurile oamenilor din vremea aceea.
Am învăţat o rugăciune când eram copil, tot în legătură cu

Crucea, pe care acum nu o mai zic, dar zic altele, tot cinstitoare
ale Crucii. De exemplu: „Doamne, armă asupra diavolului
Crucea Ta ai dat nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură,
nesuferind a căuta spre puterea ei, că morţii ai sculat şi moartea
ai surpat, pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale şi
Învierii”. Sau: „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi
binecuvântează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor

creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte
pe poporul Tău”. Sunt gânduri pe care le zicem din cărţi, pe care le-
am învăţat şi parcă se potrivesc acum mai bine cu viaţa noastră decât
în trecut. Atunci poate că nu le-am înţeles.

Dar am învăţat şi o rugăciune din copilărie, aceasta chiar ştiu
că mă învăţa mama, să spun după ea: „Sfântă Cruce culcă-mă. Fiule
deşteaptă-mă. Duhule umbreşte-mă. Precesto păzeşte-mă. Pe
Preasfânta Cruce o fac şi mă culc noaptea cu drag. Şi o fac pe
trupul meu, numele lui Dumnezeu. Biserică cerească, cântare
îngerească, Dumnezeu de boală să ne păzească şi să ne
mântuiască”. Aşa ne era împodobită viaţa şi gândirea în copilăria
noastră odinioară. Chiar dacă lucrurile nu erau foarte bine puse la punct,
zicem din punct de vedere teologic, dacă le analizezi. Dar era revărsarea
de gând prin care Crucea era de faţă.

Maica Domnului şi Crucea Domnului

Sunt lucruri care arată că oamenii trăiau cu gândul la Cruce, nu
numai că îşi făceau Cruce. Mi-aduc aminte că ne învăţa mama: „De
câte ori plecaţi undeva faceţi-vă Cruce şi ziceţi: Doamne ajută”. Apoi,
cu vremea, am auzit multe în Biserică. Dacă ne gândim bine, iată că
sunt două sărbători legate acum una de alta: Naşterea Maicii Domnului
şi Crucea Domnului - Ziua Crucii. Sunt legate una de alta
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prin învecinarea lor. După Anul Nou
bisericesc - 1 septembrie, prima
sărbătoare este Naşterea Maicii Domnului - 8 septembrie,
dar sărbătoarea începe cu o zi de înainte prăznuire, şi înaintea
prăznuirii este în 7 septembrie. Deci, din 7 septembrie până în 12
septembrie e cuprinsul sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, după
care urmează sărbătoarea Sfintei Cruci – 14 septembrie, care
începe în 13 septembrie şi ţine până în 21 septembrie, sărbătorile
acestea fiind învecinate aşa cum sunt învecinate şi gândul la Maica
Domnului şi gândul la Crucea Domnului. V-am spus că zicem:
„Pentru rugăciunea Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de
viaţă făcătoarei Cruci”. Dar, la Ziua Crucii este rânduit să se spună
în Biserică, cu cântare, o alcătuire care are următorul cuprins: „Rai de
taină eşti, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat
pe Hristos întru care lemnul Crucii cel de viaţă purtător în
pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălţat fiind acum, închinându-
ne Lui, pe Tine te mărim”. Vorbim deci cu Maica Domnului despre
Crucea Domnului şi zicem: „Rai de taină eşti, Născătoare de
Dumnezeu”. Ce e Maica Domnului? Rai. Ce fel de Rai? Rai de taină,
Rai tainic. Să ştiţi că noi suntem obişnuiţi cu cuvântul acesta că Maica
Domnului e Rai. Suntem obişnuiţi cu gândul acesta pentru că şi în alte
alcătuiri spunem despre Maica Domnului acelaşi lucru. De exemplu, la
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare zicem: „De Tine se bucură, ceea
ce eşti plină de dar, toată făptura, soborul îngeresc şi neamul
omenesc. Ceea ce eşti Biserică sfinţită şi rai cuvântător, lauda
fecioriei”. Ce-i Maica Domnului? „Biserică sfinţită şi rai cuvântător,
lauda fecioriei”. Deci: „Rai de taină eşti, Născătoare de Dumnezeu,
care ai odrăslit nelucrat pe Hristos” - adică L-ai născut pe Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, altfel decât se nasc oamenii în mod obişnuit: nu
după fire, ci mai presus de fire. „Întru care” - prin care, prin Hristos
- „lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit”. Unde
e Domnul Hristos e şi Crucea Domnului Hristos. S-a sădit pe pământ
lemnul Crucii. „Pentru aceasta, înălţat fiind acum” - lemnul Crucii,
înălţată fiind Crucea. (Ştiţi în ce împrejurare s-a întâmplat:
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Sfânta Elena a găsit Crucea
Mânuitorului nostru Iisus Hristos, a

dezgropat-o din pământ din Golgota şi a dus-o la biserica din
Ierusalim. Episcopul de atunci a prezentat Crucea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos în faţa credincioşilor. A înălţat-o, a pus-o în
atenţia credincioşilor). „Pentru aceasta, înălţat fiind acum,
închinându-ne Lui” - adică aducându-ne aminte de Crucea
Domnul Hristos - „pe Tine te mărim”, pe tine, Maica lui
Dumnezeu, care şi tu eşti în legătură cu Crucea Domnului Hristos.

Cuvintele Domnului Hristos pe Cruce

Când ne gândim la Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos e
cazul să ne gândim şi la nişte cuvinte rostite de Domnul Hristos pe Cruce,
la cele şapte cuvinte rostite de Domnul Hristos când era pe altarul de
jertfă, când era pe Cruce. Sunt şapte cuvinte, de fapt şapte ziceri. În
Sfânta Evanghelie de la Matei şi în Sfânta Evanghelie de la Marcu avem
un singur cuvânt, acelaşi şi la Sfântul Evanghelist Matei, şi la Sfântul
Evanghelist Marcu, şi anume: ni se spune cuvântul în limba ebraică:

„Eli, Eli lama sabahtani?” şi e cu traducerea: „Dumnezeul
meu, Dumnezeul Meu pentru ce m-ai părăsit?”. E un cuvânt pe
care nu îl înţelegem pentru că noi ştim că Dumnezeu niciodată nu ne-a
părăsit. Firea omenească şi firea dumnezeiască, în persoana
Mântuitorului, s-au unit pe veşnicie şi nu pot să fie despărţite, însă noi
nu ştim cum, e o taină pentru noi. Domnul Hristos a trebuit să aibă şi
simţământul părăsirii din partea lui Dumnezeu, pentru că numai în felul
acesta era deplină simţirea poverii păcatului, păcatul despărţind pe om
de Dumnezeu. Simţământul acesta al părăsirii făcea parte din jertfă.
Nu ştim cum s-a întâmplat. De ce nu ştim? Pentru că noi ştim că Biserica
noastră învaţă că Domnul Hristos fiind în mormânt, murind pe Cruce şi
fiind înmormântat, era „în mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul şi
în rai cu tâlharul, ca un Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Duhul
şezând pe scaun Cel ce este necuprins”. Asta înseamnă că cu
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dumnezeirea Dumnezeu a fost
pretutindeni. Firea dumnezeiască a fost
şi în mormânt cu Trupul şi în iad cu sufletul şi pretutindeni şi în Rai
cu tâlharul. Aşa încât e o taină pentru noi, nu ştim cum s-a despărţit
sau dacă s-a despărţit - credem că nu s-a despărţit - dar a trebuit să
ajungă Domnul Hristos şi la simţământul acesta al părăsirii. E o taină!
Încă o dată vă spun, să nu căutăm să cercetăm lucrul acesta pentru că
oricât l-am cerceta, tot nu-l putem lămuri. În Evanghelia de la Luca
sunt trei ziceri ale Domnului Hristos rostite pe Cruce, şi anume:

„Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac” - un cuvânt de
rugăciune adresat lui Dumnezeu Tatăl pentru răstignitorii Mântuitorului.
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, scrie că: „Dacă ar fi
avut înţelepciunea lui Dumnezeu n-ar fi răstignit pe Domnul slavei”.
Înseamnă că Domnul Hristos a spus cuvântul că cei care L-au răstignit
n-au ştiut ce fac. L-au răstignit fără să ştie ce fac. Dacă ar fi ştiut ce fac
n-ar fi răstignit pe Domnul slavei, şi atunci Domnul Hristos cere de la
Tatăl ca Tatăl să-i ierte: „Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”.

„Adevăr grăiesc ţie: astăzi vei fi cu Mine în rai”. E o mare
bucurie pentru noi să ştim că cel dintâi om care a fost primit în rai a fost
un tâlhar mântuit. Deci, a fost un tâlhar. Noi zicem în faţa Sfântului
Potir când ne împărtăşim cu dumnezeieştile Taine: „Ci ca tâlharul
mărturisindu-mă, strig Ţie: pomeneşte-mă, Doamne, întru
Împărăţia Ta!”. Apoi oricum, noi nu suntem tâlhari, nu suntem ca
tâlharul, dar dacă l-a primit Dumnezeu ne va primi şi pe noi, cu neputinţele
noastre şi cu păcatele noastre câte le avem, pentru că a primit pe unul
mai păcătos ca noi, deşi noi când ne împărtăşim, înainte de a ne împărtăşi
zicem: „Cel dintâi dintre  păcătoşi sunt eu”. Vrem să spunem prin
aceasta că nu ne interesează cât sunt de păcătoşi alţii, fiecare dintre noi
ne socotim cel mai mare  păcătos şi atunci nu ne mai interesează ce fac
alţii. Dar, în orice caz, ştim că tâlharul a fost primit şi că noi nu suntem
tâlhari, nădăjduim să ne primească Dumnezeu şi pe noi, care, ca tâlharul
mărturisindu-ne, strigăm: „Pomeneşte-ne, Doamne, întru Împărăţia
Ta!” Şi mai e ceva. Cea dintâi femeie care L-a văzut pe Domnul Hristos
înviat din morţi a fost Maria Magdalena din care - scrie
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evanghelistul Marcu - a scos Domnul
Hristos cândva şapte draci. Adică

şapte patimi, şapte răutăţi mari, şapte lucruri asupritoare, poate
mai mult decât şapte, însă cuvântul „şapte” înseamnă ceva deplin.
E o mare bucurie şi o mare nădejde aceasta.

„Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu”. Când
şi-a dat duhul Domnul Hristos, înainte de a-şi da duhul pe Cruce,
a zis cuvântul acesta: „Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul
Meu”.  Iar în Sfânta Evanghelie de la Ioan avem, de asemenea,
trei ziceri, anume: cuvântul rostit către Maica Domnului şi către
Sfântul Evanghelist Ioan:

„Femeie, iată Fiul Tău! Fiule, iată mama Ta!”, apoi cuvântul:
„Mi-e sete!” şi, în cele din urmă: „Săvârşitu-s-a”.
Nu ştim cum au fost rostite, ordinea în care cuvintele au fost rostite

pentru că fiecare evanghelist ne spune unul sau mai multe cuvinte fără să
fixeze o ordine, dar nu ştim cum au alternat, cum au urmat cuvintele, unele
după altele privindu-le după Evangheliile care ne-au rămas drept mărturie
despre cuvintele care ne-au rămas drept mărturie, despre cuvintele
Domnului. Nici n-are importanţă. Cred eu că cuvântul care are cea mai
mare importanţă pentru noi, pentru viaţa noastră, ar fi acela: „Părinte,
iartă-le lor că nu ştiu ce fac” î:. Adică un cuvânt de îngăduinţă, de
iertare, să fim şi noi mai iertători, mai îngăduitori, mai binevoitori.

Iată nişte gânduri în legătură cu Crucea Domnului Hristos, în
legătură cu Sfânta Cruce, într-o vreme de cinstire a Crucii - de altfel
toată vremea este pentru noi şi vreme de cinstire a Crucii - dar într-o
vreme de sărbătorire a Înălţării Sfintei Cruci, potrivite pentru vremea
de astăzi, pentru vremea de acum.

*
Sfârşesc aceste cuvinte de amintire a însemnătăţii pe care o

are în Ortodoxie Sfânta Cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi
zic încă o dată: „Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta ai
dat nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură nesuferind a căuta spre
puterea ei, că morţii ai sculat şi moartea ai surpat, pentru aceasta
ne închinăm îngropării Tale şi Învierii”. Şi: „Hristos,
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adevăratul Dumnezeul nostru,
pentru rugăciunea Preacuratei
Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci
şi cu rugăciunile tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne
mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor”. Amin.

Dumnezeu să ne ajute!

Răspunsuri la întrebări
În Vechiul Testament se vorbeşte undeva despre

semnul Crucii (semnul tau care era pus pe uşile caselor)?
Da, chiar în mai multe prezentări. De exemplu: în vremea când

evreii rătăceau prin pustie au început să fie chinuiţi de muşcături de
şarpe şi atunci Moise a înălţat pe o prăjină un şarpe de aramă la care
privind cei care erau muşcaţi de şerpi se vindecau. Asta este o înainte
prezentare a Crucii. Sau: patriarhul Iacob şi-a pus mâinile peste fiii lui
Iosif: Efrem şi Manase în formă de cruce. Sau despre Moise se spune
că cu toiagul a despărţit Marea Roşie făcând semnul Crucii (cel puţin
Biserica zice aşa): „Crucea însemnând Moise întreg cu toiagul Marea
Roşie a despărţit”. Însă acestea sunt nişte preziceri, nişte preînchipuiri
ale Crucii Mântuitorului.

Cât priveşte Crucea ca semn, cum a fost Crucea Domnului
Hristos, noi ştim de pe monedele care au fost imprimate de către
împăraţii romani creştini, însă sunt discuţii între oameni în legătură cu
forma Crucii. Unii zic că a fost ca un T, alţii că a fost aşa cum e crucea
noastră, alţii că a avut un suport jos. Noi ne ţinem de învăţătura Bisericii
noastre şi poate să fie şi acel tau un semn de preînchipuire a Crucii.
Ştiu că există şi o cruce a Sfântului Andrei în formă de X, că a fost
răstignit pe o cruce în formă de X.

Dar noi nu de aceea cinstim Crucea pentru că a fost
preînchipuită. Noi cinstim Crucea pentru că ne-am pomenit ca cinstitori
ai Crucii. Pe noi nu ne deranjează cum îi deranjează pe alţii care fac
atâta caz că, totuşi, nu-i cazul să te închini. Uite, noi ne închinăm şi
suntem siguri că facem bine.
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Referitor la aşezarea bisericii, a
crucii şi altele, dacă punctele

cardinale au vreo semnificaţie din punct de vedere religios?
Acum a apărut o carte despre practica rugăciunii personale

scrisă de un călugăr catolic din Elveţia, Bunge, şi acolo frământă
toată chestiunea aceasta cu răsăritul, că să te întorci spre răsărit…
Dumnezeu e pretutindeni, nu-i nici la răsărit, nici la apus, nici la
miazănoapte, nici la miazăzi. Totuşi, credinţa creştină este că altarul
se îndreaptă către răsărit, că crucea mormintelor se pune ca mortul
să fie cu faţa spre răsărit.

Doamne!
Ca un fur
Ai venit
Şi m-ai răpit.

Eram rătăcit
în mijlocul pădurii
vieţii mele,
Şi hăituit
De vise, de gânduri şi idei.

Cuvioase animale
Şi izvoare limpezi
Multe mi-au dat să înţeleg!

Dulce poiană, nerătăcitoare,
Izvor nesecat,
Sub copac fără umbră
Sunt aici unde
Luminează Soarele:
ÎN INIMA TA, PRIETENE…

Aici m-ai adus într-o noapte…
Vasile Solcanu
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Dumnezeu ne iubeºte
Preot Costicã Moroianu

Dumnezeu ne iubeşte. Iubirea dumnezeiască ocroteşte, vindecă
rănile, dă viaţă şi nu ucide, se jertfeşte şi nu dă pierzării. „Dumnezeu
aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”.1

Şi freamătul frunzelor, şi murmurul râurilor, şi sclipirile stelelor,
şi vulturul în zbor, şi privirile căprioarei, şi vuietul valurilor mării, şi adierea
vântului, şi înălţimile munţilor, şi splendoarea ninsorilor, şi argintul zăpezilor,
şi aurul grânelor, şi mireasma florilor, şi seninul cerului, şi, mai presus de
toate, încununarea creaţiei lui Dumnezeu, omul, atât de minunat, împărat al
universului, fiinţa umană în nuntirea ei cu Logosul, toate ne arată iubirea şi
ocrotirea lui Dumnezeu, pentru a-şi împlini fiecare menirea dată de Creator.
Şi vietăţile pământului şi codrii înfrunziţi şi primăverile ce înfloresc la fereastră
şi în suflet şi astrele luminânde în noapte simt iubirea şi ocrotirea lui Dumnezeu,
I se supun şi se află într-o continuă căutare a Lui.

Am în suflet cuvintele părintelui Nicanor, un monah tânăr în
vremea când l-am cunoscut, care ne-a spus cum o căprioară a simţit
iubirea şi ocrotirea lui Dumnezeu în preajma unor oameni înduhovniciţi,
în preajma sfintelor icoane. I-a rânduit Bunul Dumnezeu părintelui
Nicanor să ducă viaţa de monah într-o mânăstire din judeţul Tulcea,
smerit, într-o chilie sfinţită de privegherile, lacrimile şi rugăciunile atâtor
duhovnici ştiuţi de Dumnezeu de-a lungul anilor. Părintele Nicanor era
mic de statură, cu înălţimi cereşti în gânduri, tăcut în cele lumeşti, vorbitor
în cele duhovniceşti, lăsând în privirile şi în sufletul său să se odihnească
cerul pe care îl dăruia celor din preajmă în cuvintele blândului său grai.
Îl văd şi acum în gândurile mele, dăruindu-ne seninul ceresc din privirile
sale, în lumina Cuvântului, retrăind amintirea unei bucurii duhovniceşti...

Era o iarnă aspră, geroasă, cu ninsori abundente, viscolite din loc
în loc, şi-a început povestea părintele Nicanor. Viforniţa încetase, ninge a
liniştit, cu fulgi mari. Uşa chiliei era deschisă. Admiram
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frumuseţea ninsorii şi Îi mulţumeam
lui Dumnezeu pentru albul purităţii

omătului, pentru primăvara adusă de rugăciuni în suflet, în locul
viforniţei dezlănţuite. Am zărit în curtea mânăstirii o căprioară
alergând spre uşa deschisă a chiliei. Din două, trei salturi a intrat fără
să se sfiască în chilie. Înconjurată de privirile noastre, de sfinţii din icoane,
s-a oprit învăluindu-se în aurul luminii candelei aprinse, în lumina căldurii
sufleteşti a celor din preajmă. Venea după zile şi nopţi de viscoliri, hăituită
de primejdii, flămândă şi rănită de zăpezile îngheţate. Din picurii de sânge
ale picioarelor rănite, înfloreau petale de sânge pe albul omătului, flori ale
durerii, ofrandă pe întinderile albe de omăt, primăverii ce avea să vină.

Căprioara venea din adâncurile pădurii spre înălţimile cereşti din
privirile sfinţilor din icoane, venea din viscolirile iernii spre primăvara din
sufletele celor din chilie, fugea de primejdiile ce îi ameninţau viaţa, spre
mângâierea, ocrotirea lui Dumnezeu ce le simţea în privirile şi rostirile
celor ce o înconjurau. A aflat în chilia monahilor cerul, lumina, primăvara,
iubirea, tămăduirea rănilor ei şi nu a mai vrut să plece, ca o mulţumire
adusă lui Dumnezeu şi spre bucuria ostenitorilor obştii monahale. A lăsat
în urmă un codru îngheţat şi a aflat o primăvară în suflete şi în priviri.
Târziu, după venirea primăverii, căprioara a plecat spre frumuseţea
codrului înfrunzit, ştiind că în chilie şi în sufletele monahilor va găsi
oricând adăpost în iernile grele. A căutat iubirea şi ocrotirea lui Dumnezeu
în zilele şi nopţile grele ale vieţii ei şi le-a aflat la mânăstire, în chilie, în
faţa icoanelor, în sufletele, privirile şi rostirile monahilor.

De le vom căuta şi noi cu dor şi nădejde, asemenea ei, le vom
afla sub bolţi de mânăstiri, în faţa icoanelor, în rostirile duhovnicilor.
Când vom căuta şi vom dori împrimăvărarea sufletească, duhurile
noastre vor înflori în viscolirile iernilor şi vor afla tămăduirea rănilor în
iubirea lui Dumnezeu, în lumina Cuvântului, în rugăciunile duhovnicilor.
„În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul
meu. pe Tine, Dumnezeule; însetat-a sufletul meu de Dumnezeul
cel viu”2, după cum căprioara din povestire de mireasma smirnei, lumina
candelelor şi murmurul rugăciunilor monahilor.

Ajută-ne, Doamne, ca sufletele noastre să fie asemenea
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Bucuria celor necãjiþi
Preot Costicã Moroianu

Bunătatea şi suferinţele vieţii părintelui Constantin P., din
aşezarea dobrogeană Runcu, erau cunoscute atât de locuitorii acestui
cătun, cât şi de cei din împrejurimi, din satele învecinate. Era un om
înalt şi drept în suflet şi la trup, cu părul alb, nins de ani şi de argint
ceresc, în ochii săi albaştri şi în gândurile sale odihnind veşnicia în lumina
Cuvântului Căruia Îi slujea. Trecuse prin grele suferinţe sufleteşti, având în
îngrijirea sa pe buna lui mamă paralizată şi pe soţia lui, lipsită de vedere. Le-
a ajutat cât i-a stat în puteri, sporindu-le nădejdea în bunătatea, mila şi iubirea
de oameni a lui Dumnezeu. Cu toate îngrijirile sale, avea să plece din viaţa
pământească buna lui mamă, apoi soţia lui.

Au urmat multe alte greutăţi prin care i-a fost dat să treacă,
dar a rămas ca un stejar drept, neînfrânt de viscoliri şi furtuni. Statura
lui înaltă, dreaptă, tăcerea lui în înţelepciunea rugilor tăinuite, blândeţea
lui, seninătatea privirilor sale, luminozitatea chipului, iubirea
duhovnicească pe care o dăruia tuturor, zâmbetul lui cald, sfânt în
nevinovăţia lui făceau să fie iubit de toţi.

Într-o seară de iarnă, când viscolul spulbera în zări omătul, a
trecut pragul magazinului sătesc o femeie în vârstă, care nu avea sprijin
pe nimeni în viaţă decât pe Bunul Dumnezeu, şi cu glas şovăit a întrebat
pe cel ce gestiona magazinul dacă are cumva de vânzare gaz, puţin, cât
de puţin, pentru a aprinde focul în căsuţa bătrâneţilor sale. La

căprioarei care, din două-trei salturi
a ieşit din viscoliri ajungând în chilia
milostivirii Tale, în antecamera raiului, în împrimăvărarea
sufletului, dă-ne să simţim iubirea şi bucuria Ta, că ocrotindu-ne,
ne-ai adus din viscolirile iernilor în căuşul mâinilor Tale, lăsându-
ne pe răni mirul iubirii Tale veşnice.
Note:
1 Ioan 3, 16;
2 Psalmul 41, 1-2.
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răspunsul afirmativ al vânzătorului,
glasul ei a devenit şi mai şovăitor:

- Aş lua şi eu măcar un litru însă... nu am cu ce să plătesc,
ştiţi, nu am primit pensia încă şi. unu am cu ce să aprind focul...

Părintele Constantin P. nu a mai lăsat-o să continue şi s-a
adresat vânzătorului, cu ştiuta-i calmitate, blândeţe în grai şi în priviri:

- Am să vă rog să îi daţi măicuţei câţiva litri de gaz să
poată să aprindă focul, să se încălzească, să aibă la ce găti şi cât
costă, vă plătesc eu.
Aşa a făcut părintele Constantin, a plătit gazul, bucurându-se în
adâncul sufletului că Dumnezeu i-a adus în cale femeia necăjită.
- Vă mulţumesc, părinte, a spus femeia cu lacrimi în ochi, dar ştiţi, eu nu

am, nu pot să vă dau curând banii pe care i-aţi plătit pentru mine.
- Lasă, măicuţă, nu vă faceţi griji, nu mi daţi niciodată, nu am făcut

nimic deosebit. Dumnezeu a vrut ca în seara aceasta să ne mângâie pe
amândoi cu mila, cu îndurările şi cu iubirea Sa de oameni, a vrut ca în
clipa aceasta să ne întredeschidă porţile raiului.

Cu aceeaşi dragoste şi bunătate faţă de toţi, dar mai cu seamă faţă
de cei sărmani, a oficiat slujba înmormântării şi a rânduit cele necesare
unui om ce nu avea pe nimeni, părăsit de toţi, dar nu de Dumnezeu. S-
a aflat aceasta după plecarea părintelui din viaţa pământească. Omul
fusese găsit într-un grajd părăsit, mort de frigul aspru al iernii. Dacă l-
ar fi aflat bunătatea părintelui mai înainte ca sărmanul om să fi îngheţat,
l-ar fi scos din frigul iernii, l-ar fi încălzit, i-ar fi salvat viaţa.

Aşa îmi spuneau sătenii că era părintele Constantin P., bun şi milostiv
cu cei în suferinţă şi niciodată nu se supăra pe nimeni, nici chiar pe cel
ce îi pricinuiau amărăciuni.

Odată, călătorea cu şareta spre un sat vecin. Avea la el o sumă de
bani din vânzările lumânărilor. Unul din enoriaşii care îl ajutau pe părinte
a observat lipsa banilor şi i-a spus acestuia. Privirile blânde ale părintelui
au adus pacea în sufletele celor din preajmă.

- Nu mai spuneţi la nimeni. Sărmanul! Cel care a luat banii avea
nevoie probabil de ei... cine ştie ce greutăţi, amărăciuni o fi având...
altfel nu i-ar fi luat. O să-i pun eu la loc din salariu, dar vă rog,
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nu mai spuneţi la nimeni, să nu
umbrim chipul lui Dumnezeu nici chiar
din sufletul celui care, din prea mare lipsă, i-a luat.

Aşa rămâne în gândurile celor ce l-au cunoscut pe părintele
Constantin P., suflet plin de bunătate, senin şi făcător de pace, plugar
al Cuvântului, semănător de bine, ajutătorul sărmanilor, bucuria celor
necăjiţi.

Chipul duhovniciei sale să lumineze sufletele noastre,
îndemnându-ne să înaintăm din bine în bine spre Dumnezeu.

Comoara din suflet
Preot Costicã Moroianu

La marginea satului Runcu, în apropierea cimitirului, pe un deal,
străjuiau zorile o casă de ţară în care îşi duceau zilele de azi pe mâine,
cu credinţă, şi nădejde în Dumnezeu, un bătrân şi o bătrână, soţ şi
soţie, ajutându-se unul pe celălalt în nevoinţele lor. Candela de la icoana
Maicii Domnului era aprinsă zi şi noapte şi mare grijă aveau să nu se
termine untdelemnul, să nu se stingă lumina ei.

Şi în sufletele lor aveau grijă prin rugăciuni, să nu se termine
untdelemnul iubirii, să nu se stingă lumina credinţei în Dumnezeu, sporind-
o prin citirea Cuvântului Lui din Sfânta Scriptură şi prin rugăciunile
sincere, curate, rostite sub bolta sfintei biserici şi în căsuţa lor, spre
liniştea şi ocrotirea lor sub acoperământul milei Maicii Domnului. Din
icoană, lumina privirilor Maicii Domnului şi a iubitului ei Fiu şi razele
candelei îi învăluiau aureolându-le frunţile înzăpezite de ani. Uşa casei
lor era deschisă zi şi noapte oricărui călător care s-ar fi abătut din cale,
pentru a afla odihnă şi adăpost ostenelilor lui. Întotdeauna bunătatea
inimii lor se simţea sub ocrotirea lui Dumnezeu şi nu le era teamă de
întâmplări nefericite, neprevăzute, având nădejde în oblăduirea lui
Dumnezeu şi a Maicii Sale.

În amurgul unei zile de iarnă, ostenit şi înfrigurat, un călător le-
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a cerut găzduire. Numai Bunul
Dumnezeu ştia de unde vine şi încotro

dorea să se îndrepte. Tânărul s-a apropiat de poartă şi s-a
adresat bătrânei ce se afla în ogradă, cu treburi specifice unei
gospodării de ţară:

- Bună seara la dumneavoastră!
- Bună, maică, să-ţi fie inima! i-a răspuns bătrâna.
- Am să vă întreb, dacă nu vă e cu supărare, sunt străin de

locurile acestea, sunt pribeag pe drumuri şi am multă amărăciune
în suflet, m-aţi putea găzdui pentru o noapte? Sunt înfrigurat şi n-
am mâncat de mult timp şi simt că o să mă sfârşesc.
- Fii binevenit, maică, în casa noastră! spuse bătrâna şi îi deschise

poarta. Am să-i spun şi moşneagului meu şi o să fie bucuros de oaspeţi.
La auzul veştii, bătrânul nu şovăi.
- Mai e vorbă, spuse el, să nu zăbovim cu întrebări, să-l aşezăm la

masă şi să împărţim bucata de pâine împreună, cu ce o da Dumnezeu
şi să-I mulţumim că l-a trimis la noi. Aşa ne mântuim, prin alţii, prin
fapte bune, nu prin vorbe, spuse moşneagul.

A fost primit cu bucurie în găzduire de bătrâni, considerând că
Dumnezeu l-a trimis în casa lor spre a se odihni de ostenelile sale.

S-au înfruptat din cele aduse la masă, au mai vorbit de una, de
alta, au mulţumit lui Dumnezeu, după care au mers fiecare la culcare.
Pentru a se simţi cât mai bine călătorul pribeag, i-au rânduit spre odihnă
camera de oaspeţi în care bătrânul îşi păstra, într-o laviţă, veche un
costum nou şi pantofi cumpăraţi după îndelungi străduinţe, lipsindu-se
de multe ori de cele necesare zilei şi puse la păstrare pentru a fi la
îndemână în vederea ultimului drum al vieţii pământeşti.

După ce a mulţumit gazdei pentru masă, asigurând-o că în zori,
cum se va ivi soarele, va pleca mai departe pe drumul lui, ştiut numai
de el, călătorul a plecat în camera de oaspeţi pregătită pentru a se
odihni.

Mare a fost uimirea bătrânului când, în zorii zilei, în loc să-şi ia
rămas bun de la tânărul găzduit, a aflat camera răvăşită şi pe soţia lui
plângând.
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- Mare supărare ne-a făcut,
omule, i-a spus bătrâna suspinând.
Cel pe care l-am omenit a plecat şi a luat cu el tot ce a putut
din casă, până şi hainele şi pantofii noi pe care îi aveai pentru
înmormântare. Cum ne-a răsplătit binele, Doamne? plângea
bătrâna.

- Să nu mai spui la nimeni, a îndemnat-o bătrânul cu blândeţe
în glas, fără să îi pară rău de pagubă.

- Cum să nu spun? s-a mirat bătrâna, poate ştie careva din
vecini încotro a luat-o, poate l-o ajunge din urmă vreun tânăr din
sat, măcar costumul de haine şi pantofii de înmormântare…

- Să nu-ţi pară rău de binele pe care l-am făcut, o îndemnă bătrânul,
cât priveşte costumul şi pantofii care i-a luat, să-ţi pară bine, să te
bucuri!

- Cum aşa? a întrebat bătrâna nedumerită, să mă bucur şi încă…
noi cu paguba, şi tot noi să ne bucurăm?

Atâta pagubă! spuse moşneagul. Trebuie să fii bucuroasă! Dacă
Dumnezeu i-a îngăduit să le ia, înseamnă că nu voi avea nevoie de ele
prea curând. Nu va îngădui Dumnezeu să mor până nu voi putea să îmi
cumpăr alte haine şi alţi pantofi de înmormântare. Cât priveşte pe cel
care le-a luat, sărmanul, poate lui îi vor fi necesare mai curând. Să ne
rugăm lui Dumnezeu să ne miluiască şi pe noi şi pe el cu iubirea Lui de
oameni.

În rostirea bătrânului am aflat umorul străbun care face haz de
necaz şi în lumina iubirii de oameni, primăvara sufletească a bătrânului
care vedea binele şi acolo unde nu era. Am aflat iubirea hristocentrică
oricând renunţând la binele propriu pentru binele altora, iubirea
dumnezeiască într-o continuă sporire care îi cuprinde şi pe cei ce ne
vrăjmăşesc şi care ne îndeamnă să facem bine şi celor ce ne fac rău.

Cămara de oaspeţi a fost golită, dar în cămara de taină a sufletelor
celor doi bătrâni am aflat oaspeţi de seamă: bunătatea, ospitalitatea,
iubirea de sărmani, înţelepciunea strămoşească, smerenia, credinţa în
Dumnezeu.
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Raze de luminã
Preot Costicã Moroianu

Cuvintele unui duhovnic sunt razele luminii iubirii lui Dumnezeu
în noaptea sufletelor îndurerate. Înlăcrimată în înnoptarea sufletului ei
îndurerat pentru plecarea din viaţa pământească a unicei fiice, o mamă,
în amărăciunea gândurilor sale, a fost dusă de îngerul ei călăuzitor la
părintele duhovnic Ilie Cleopa. Plângea şi striga în durerea sufletului
său: „Fetiţa mea, mama te aşteaptă şi tu nu mai vii, ai plecat
departe, nu-mi rămân decât lacrimi pe obraji şi durere în suflet,
cât voi trăi. Fetiţa mea, n-am să mai pot să te cuprind în braţe, să
te mângâi, să te sărut pe frunte, să îţi vorbesc. Nu-mi mai rămâne
decât să mă rog pentru tine să te ajute şi să te ocrotească Dumnezeu
pe drumul veşniciei şi să mă cheme şi pe mine la El spre a fi
împreună. Fiica mea, unde te-ai dus? Unde este viaţa ta?”

Sărmana mamă, nu mai lua în seamă cuvintele nimănui din
preajmă. Viaţa i se părea acum fără sens şi în lacrimile ei se afla
zbuciumul sufletului ei întristat. Lacrimile celor îndureraţi sunt în mâinile
Maicii Domnului. Ea le dăruieşte Fiului ei pentru a le cuprinde în
dumnezeiasca Lui milă şi a le transforma în rouă de lumină, în iubirea
Lui de oameni, nesfârşită.

La icoana Maicii Domnului din biserica Sfântul Ierarh Nicolae
din Răzoare, se află şi lacrimile enoriaşei Elena I. din Constanţa. Sunt
lacrimile unei mame a cărei unică fiică, Georgeta, la numai optsprezece
ani şi-a pierdut dureros şi brusc viaţa pământească într-un înfiorător

Îmi revine în gânduri chipul
bătrânului înţelept ce ne arată calea

desăvârşirii: iubirea şi iertarea. Să-l pomenească Bunul
Dumnezeu şi să ne ajute să mergem pe această cale a iubirii şi
iertării, a desăvârşirii hristocentrice.
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accident de maşină.
 - Era o tânără cu credinţă

în Dumnezeu, mi-a spus înlăcrimata mamă. În fiecare zi de
miercuri şi vineri citea un acatist, al Sfântului Gheorghe sau al
Sfântului Nicolae. Într-una din zile, în timp ce privirile îi erau
aplecate asupra unei cărţi de studiu liceal a auzit o voce: „Să citeşti
şi acatistul Sfântului Ioan Botezătorul”. Din acea zi, în fiecare
dimineaţă de miercuri, fata mea citea acatistul Sfântului Ioan
Botezătorul.

Fiica mea a plecat din Constanţa spre Bucureşti într-o zi
de joi, dimineaţă, împreună cu prietenul ei, pe care îl cunoştea de
opt ani, şi cu bunica acestuia, într-o maşină condusă de el. În sufletul
ei, a plecat de acasă cu Sfântul Ioan Botezătorul, al cărui acatist l-a
citit cu o zi înainte de plecare, în zorii dimineţii. Au trecut pe lângă
mânăstirea Cernica, s-au închinat în dreptul ei şi la doi kilometri
depărtare de mânăstire, drumul vieţii pământeşti le-a fost întrerupt tuturor
celor din maşină de un accident îngrozitor. Atât de violentă a fost lovitura
unui autovehicul greu asupra lor, încât capul fiicei mele a fost secţionat
pe verticală de un geam al maşinii în care se afla...

Îndurerată încât nici nu mai vedeam pe unde merg, călcam
peste oameni, pentru a fi în preajma părintelui duhovnic Ilie Cleopa,
pentru a-i spune amarul şi greutatea sufletului meu, pe care nu le mai
puteam îndura.

Am revărsat asemenea unui vulcan lava mistuirii mele şi cenuşa
cuvintelor arse de focul despărţirii de fiica mea în viaţa pământească,
la picioarele duhovnicului şi lacrimile mele le-am lăsat la sfintele icoane
din chilia părintelui. Sfinţii mă priveau din ele cu milă, deschizând dorului
şi gândurilor mele ferestrele icoanelor spre lumile lui Dumnezeu, spre
pacea Lui dumnezeiască, de care aveam atâta nevoie, spre zările în
care se înălţase sufletul fiicei mele.

În zbuciumul sufletului meu, am izbucnit îndurerată:
- Părinte, mi-a murit fata, o singură fată aveam şi n-o mai am...

şi avea numai optsprezece ani...
- Şi era fecioară, părinte, necăsătorită, i-a spus măicuţa
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care mă însoţea.
Părintele s-a ridicat în

picioare, s-a închinat în faţa sfintelor icoane şi privind dincolo
de ele, spre cer, spre lumile lui Dumnezeu, m-a binecuvântat:

- Ferice de mama care a dat un vas ales lui Dumnezeu.
Fecioarele sunt în ceata lui Dumnezeu şi în ocrotirea Maicii
Domnului.

Am înălţat privirile înlăcrimate spre sfintele icoane şi spre
chipul duhovnicului şi roua cuvintelor lui a picurat asupra sufletului
meu împietrit de durere căldura lui Dumnezeu, pacea milostivirii
Sale, nădejdea că fiica mea a trecut de la cele vremelnice la cele

veşnice, dusă de bunii îngeri şi de călăuzitorul ei spre Dumnezeu, Sfântul
Ioan Botezătorul, în preajma Maicii Preacurate şi a Domnului Hristos.

Din iubirea lui Dumnezeu, cuvintele părintelui duhovnic Ilie
Cleopa au devenit raze de lumină ce au risipit noaptea îndoliatului suflet
al îndureratei mame, dându-i nădejdea că fiica sa este vas ales înaintea
lui Dumnezeu, în care se află lumina vieţii veşnice, că tânăra ei fiică se
află în ceata fecioarelor, în grija şi ocrotirea Maicii Domnului. Cuvintele
părintelui duhovnic, raze de lumină, au făcut să răsară în sufletul mamei
îndurerate florile mângâierii îngerilor buni, roua bucuriilor cereşti, razele
nădejdii că Dumnezeu ne iubeşte şi nu ne lasă în întunericul morţii, ci ne
adună în preajma Lui în lumina Cuvântului veşnic, Căruia I se cuvine
slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Predica de pe Munte
- cale spre Împărăţia Cerurilor (III)

Prof. Pătru Veronica

1.3. Predica de pe Munte - exegeză

Introducere (Matei 5, 1-2)
(1)„Văzând mulţimile, Iisus S-a suit la munte şi

aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. (2) Şi deschizându-şi
gura, îi învăţa zicând:”

În raportul său sumar asupra activităţii Domnului Iisus Hristos
în Galileea, evanghelistul Matei ne spune că El oriunde venea „învăţa”
poporul şi „vindeca” pe bolnavii pe care îi aduceau la Dânsul. În cele
ce urmează Matei ne arată cum ştia Domnul să înveţe poporul şi să
dea şi dovezi despre vindecările Lui minunate.

Iisus Hristos S-a suit pe munte pentru a antrena împreună cu
El mulţimile spre înălţimi, dar ele n-au puterea de a se ridica. După ce
Iisus S-a urcat pe minte şi a şezut, ucenicii au venit lângă El. Dar, dacă
mulţimile priveau numai la minunile lui Hristos, ucenicii dimpotrivă,
doreau să audă lucruri şi mai înalte. Ucenicii Îl urmează, şi chiar lor El
le vorbeşte nu din picioare, ci şezând, odihnindu-se El Însuşi: în
strălucirea majestăţii Sale ei nu puteau să-L înţeleagă.1

Mântuitorul ne arată că se cuvine să ne depărtăm din mijlocul
tulburărilor când învăţăm. El nu se oprea în mijlocul oraşelor şi al pieţelor,
ci în munţi şi în pustie, învăţându-ne să nu facem nimic de ochii lumii, ci
să fugim departe de tulburările din viaţă, mai ales când trebuie să
filozofăm şi să cugetăm la lucrurile cele de neapărată trebuinţă.2

Dacă cineva întreabă ce înseamnă „muntele” acesta poate fi
înţeles foarte bine ca însemnând marile învăţături ale mântuirii; pentru
că acesta (Muntele Fericirilor) nu a fost cu nimic mai puţin
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important faţă de acela (Muntele
Sinai) pe care s-a dat Legea evreilor.

În plus, este un singur Dumnezeu, Care, prin Sfinţii Săi Prooroci
şi Slujitori, după o temeinică iconomie de-a lungul veacurilor, nu a
dat poporului învăţături mai mici, care, ca şi astăzi, cere a fi îndreptat
de teamă; ci, prin Fiul Său, a dat pe cea mai mare, dar unui popor
ce a devenit acum potrivit să fie liber prin dragoste. De aceea, nu
este surprinzător că marile învăţături sunt date pentru Împărăţia
Cerurilor şi cele mai mici pentru o împărăţie pământească. Cu
respect pentru cele ale mântuirii, care sunt mai mari, s-a zis prin
profetul: „Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu” Şi acestea

pot fi înţelese foarte bine ca fiind spuse numai pentru Stăpânul Însuşi,
potrivit cu cele învăţate, care sunt de mare importanţă celor învăţaţi de
El pe munte. Atunci El i-a învăţat stând, ca Unul Căruia I se cuvenea
demnitatea de Învăţător, şi ucenicii Săi au venit la El ca să ceară
învăţătură, căci trebuia să fie aproape de El pentru a auzi cuvintele
Sale, şi ei să se apropie în duh de deplinătatea învăţăturilor Sale.3 Sfântul
Teofilact comentând aceste versete spune că „noroadele vin la El pentru
minuni, iar ucenicii pentru învăţătură. De aceea, după ce a săvârşit
minunile şi a tămăduit trupurile, vindecă şi suflete. Ca să cunoaştem că
este ziditor şi al trupurilor şi al sufletelor”.4
În cuvintele de la capitolul 5, 2 ni se arată că Mântuitorul învaţă de
multe ori fără a-şi deschide gura. Cum? Prin viaţa Sa şi prin minunile
pe care le săvârşea. Acum, însă, învaţă şi cu cuvântul. Iar Sfântul Ioan
Gură de Aur precizează: „Când auzi «îi învăţa pe ei» să nu-ţi închipui
că grăia numai ucenicilor Săi! Nu, ci prin ei tuturor celor care aveau
nevoie de învăţăturile Lui. Procedând aşa, Hristos făcea ca învăţătura
filozofiei Sale să fie uşor de primit. Aceasta a lăsat-o şi Evanghelistul
Luca să se înţeleagă când spunea că Iisus îşi îndrepta spre ucenici
cuvintele Sale. În acest chip ceilalţi Îl ascultau pe Hristos cu mai multă
atenţie decât dacă s-ar fi adresat tuturora”.5
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1.3.1. Fericirile –
principii ale desăvârşirii

creştine – explicare exegetică (Matei 5, 3-12)

„(3)Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia
cerurilor. (4)Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
(5)Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
(6)Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia
se vor sătura. (7)Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
(8)Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu. (8)Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu. (9)Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema. (10)Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,
că a lor este Împărăţia cerurilor. (11)Fericiţi veţi fi voi când vă
vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva
voastră, minţind din pricina Mea. (12)Bucuraţi-vă şi vă veseliţi,
că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe
proorocii cei dinainte de voi”. (Matei 5,3-12).

Fericirile ne arată pe Domnul cel ce este singur fericit şi a sărăcit
în adevăr pentru noi, blând şi smerit cu inima, singur drept şi flămând şi
însetoşat de dreptate, pe care o lucrează Milostivul, Înduratul şi Singurul
curat cu inima, Sfântul şi Nespurcatul, făcător de pace, începătorul de
pace, Însuşi pace, Fiul lui Dumnezeu cu firea, Cel gonit în adevăr pentru
dreptate, ocărât şi batjocorit, pârât prin minciuni, pătimind pentru noi, pentru
slava Părintelui Său şi pentru mântuirea noastră, având bucurie şi veselie
negrăită şi mărturisind pe cei ce au urmat Lui ca fericiţi.

Aceşti fericiţi se arată a fi săraci şi blânzi pentru Hristos, trecând
la milă, iar de la milă la curăţia sufletului. De aici trece la a iubi pe
vecinul şi a se îngriji de pacea lui. Apoi se suie la desăvârşita dragoste a
lui Dumnezeu şi sunt prigoniţi pentru că iubesc adevărul şi dreptatea,
sunt batjocoriţi pentru credinţă, dar rabdă pentru Dânsul. Pătimind se
bucură şi se vor veseli când va fi plata lor în ceruri. Aceste Fericiri se
zic ca o învăţătură a Mântuitorului şi ca o Evanghelie.6
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Fericirile sunt 9 sentinţe scurte
rostite de Mântuitorul la începutul

Predicii de pe Munte7 prin care se arată virtuţile pe care trebuie
să le dobândească creştinii pentru a deveni cetăţeni ai Împărăţiei
cerurilor. Ele arată răsplata pe care o vor primi în viaţa de dincolo
posesorii acestor virtuţi.

Pentru importanţa şi înălţimea ideilor morale pe care le cuprind,
Sfântul Ioan  Gură de Aur le aseamănă cu cele 10 porunci ale
Decalogului ceea ce arată că importanţa Fericirilor pentru Noul
Testament este asemănătoare cu cea a Decalogului pentru Vechiul
Testament. Decalogul cuprinde ideile fundamentale ale moralităţii,
care au valabilitate universală, fiind necesare oamenilor de oricând

şi de oriunde. Fericirile cuprind adevărurile fundamentale ale noii
Împărăţii mesianice şi formează „cartea legământului” acestei Împărăţii.
Sfinţii Părinţi socotesc virtuţile propuse în Fericiri ca o scară cu 9 trepte,
iar în această scară se împreunează tot câte 3 virtuţi laolaltă, pregătind
pentru cel ce le posedă pe primele un nou urcuş duhovnicesc.8

Desăvârşirea duhovnicească pe calea împlinirii Fericirilor cuprinde, deci,
trei trepte: prima – curăţirea de păcate şi pofte prin smerenie, tristeţe şi
blândeţe; a doua – manifestarea dragostei faţă de aproapele prin foamea
şi setea după dreptate, milostenie şi curăţirea inimii de orice gânduri
viclene faţă de el; a treia – străduinţa de a împlini mesajul îngeresc „pe
pământ pace” prin suferinţele îndurate pentru instaurarea dreptăţii între
oameni şi prin suferinţele şi ocările îndurate pentru numele lui Hristos.

Cu cât cineva păşeşte mai hotărât pe calea iubirii prin împlinirea
poruncilor lui Dumnezeu şi a cerinţelor din cele 9 Fericiri cu atât mai
mult se află şi înaintează pe calea desăvârşirii. A fi desăvârşit înseamnă
a fi desăvârşit în iubire. În vederea desăvârşirii noastre prin iubire trebuie
să avem mereu înaintea ochilor sufleteşti călăuze sigure care să ne
conducă pe calea cea dreaptă. „Fiţi dar desăvârşiţi, precum şi Tatăl
vostru Cel din ceruri desăvârşit este!”99

Cele nouă Fericiri pot fi auzite la biserică la Sfânta Liturghie şi la
slujba înmormântării. Părintele Teofil Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta
de Sus spune că de fapt, sunt doar opt Fericiri, dar una este împărţită în
două, şi atunci apar nouă, şi Domnul Hristos a zis de 9 ori „fericiţi”. Cu
referire la locul unde Mântuitorul a predicat Fericirile avem cuvântul
Fericitului Ieronim care ne învaţă zicând: „Fără a ne ţine de literă,
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unii fraţi puţin cam simplişti, cred că
El a predicat Fericirile, şi tot ceea ce
urmează pe Muntele Măslinilor. Nu are nici o importanţă locul.
Ceea ce premerge şi ceea ce urmează dovedesc că este vorba
despre un loc din Galileea, Muntele Tabor după părerea noastră, sau
indiferent ce alt loc înalt”.10 După rostirea Predicii de pe Munte,
evanghelistul Matei ne spune: „Pe când intra în Capernaum”.

Fericirile descriu viaţa cea fericită, viaţa binecuvântată. Viaţă
fericită duce acela care a izbutit prin strădanii şi râvnă neostoită, să
facă pe „Hristos să prindă chip” în el, să devină „făptură nouă”,
după chipul lui Hristos şi purtător al lui Hristos. Hristos deschide
căile spre viaţa fericită tuturor oamenilor şi înalţă omul la Dumnezeu.
Îl călăuzeşte spre împreunarea cu Dumnezeu ca ţintă ultimă a vieţii.–11

În Fericirea întâi (versetul 3), numim „săraci cu duhul” pe cei
smeriţi şi cu inima zdrobită. Aici sufletul şi voinţa liberă sunt numite
„duh”. Mântuitorul pune smerenia ca pe o temelie, astfel că cei zdrobiţi
cu sufletul sunt „săraci cu duhul”. Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din
Omiliile sale răspunde la întrebarea, cine sunt cei săraci cu duhul astfel:
„Şi pentru că sunt mulţi oameni smeriţi, dar nu de buna lor voie, cei
constrânşi de împrejurări, Hristos îi lasă pe aceştia la o parte căci nu
merită laudă! Şi fericeşte mai întâi pe cei ce de buna lor voie se smeresc
şi se micşorează pe ei înşişi”.12 Şi „sărac cu duhul” este pe drept de
înţeles aici ca fiind cel umilit şi cu frică de Dumnezeu, căci unii ca
aceştia sunt cei care nu au sufletul umflat. Nici nu se cuvenea să se
înceapă Fericirile indiferent cu oricare dintre virtuţi, dacă se pun în
discuţie într-adevăr, cele despre cea mai înaltă înţelepciune, pentru că
mândria este numită „începutul a tot păcatul”.13

Smerenia este de mai multe feluri: smerenia unuia e cu măsură, a
altuia e fără hotar. Pe cea din urmă o laudă şi proorocul David în psalmul
50, 18: „Jertfa lui Dumnezeu e duhul umilit; inima înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi”. Dar şi cei trei tineri în Babilon aduc lui
Dumnezeu ca jertfă smerenia, zicând: „Cei cu sufletul zdrobit şi cu duh
de smerenie să fim primiţi”. Vorbind despre mândrie ca izvorâtoare a
celor mai mari rele, Sfântul Ioan Hrisostom afirmă: „Cel dintâi om fiind
ispitit de diavol cu nădejdea că va ajunge ca Dumnezeu, s-a mândrit,
dar şi-a frânt gâtul, şi a ajuns muritor, nădăjduind să ajungă Dumnezeu,
a pierdut şi ceea ce era”.14
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În paralele de la Luca (cap. 6,
20) este numit sărac cu duhul cel ce

are mintea sa smerită şi oarecum coborâtă: „Aşa grăiesc
evangheliştii fără să se contrazică între ei, căci adesea ei împart
cele istorisite între ei, şi uneori străbat aceleaşi capitole, altădată
ceea ce a fost lăsat la o parte de către un evanghelist, alt evanghelist
îl aşează înăuntrul scrierii sale. (…) pentru ca nimic să nu rămână
ascuns şi neştiut de către cei ce cred în Hristos”.15 Toate celelalte
care se văd în jurul firii dumnezeieşti depăşesc măsura firii omeneşti,
dar smerenia Lui este înrudită nouă, celor ce umblăm pe jos şi avem
alcătuire de pământ şi curgem spre pământ. Dar să nu creadă nimeni
că virtutea smeritei cugetări se dobândeşte cu uşurinţă şi fără

osteneală. Dimpotrivă, dintre toate virtuţile, aceasta este cea mai
anevoioasă. Deoarece, în timp ce omul doarme, prinde rădăcină sămânţa
cea mai primejdioasă a vrăjmaşului vieţii noastre: neghina mândriei.16

„Urmăreşte aşa de mult smerenia ca şi cum ai fi îndrăgostit de ea.
Îndrăgeşte-o şi te va înălţa. Aşa vei merge pe calea care duce cu bine la
mărirea cea adevărată, mărirea îngerilor, mărirea de la Dumnezeu.
Hristos te va mărturisi înaintea îngerilor că eşti ucenic al Lui (Luca 12,
8) şi te va înălţa dacă vei fi următor smereniei Celui ce a spus : «Învăţaţi
de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor
voastre» (Matei 11, 29)”.17

Ca o concluzie la prima Fericire aş sublinia faptul că Părintele Teofil
Părăian apreciază că aceste cuvinte au în vedere pe oamenii aceia care
nu-s mulţumiţi de ei înşişi, sunt smeriţi, se supun cu mintea în faţa
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, doresc să fie simpli, să-şi trăiască
viaţa în simplitate. În nici un caz „săraci cu duhul” nu înseamnă împuţinaţi
cu intelectul, cu mintea, ci înseamnă oameni care nu se socotesc
îndestulaţi, care nu se socotesc deplini, care vor întotdeauna mai mult şi
caută mai mult, caută să se depăşească pe ei înşişi. E foarte apropiată
Fericirea aceasta de o altă Fericire tot din şirul Fericirilor, şi anume:
„Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”

I-a fericit Domnul Hristos şi pe „cei ce plâng”, aceasta arătându-
o şi Sfântul Apostol Pavel când zice: „Întristarea după lucrurile lumii
aduce moarte; dar întristarea după Dumnezeu lucrează pocăinţa spre
mântuire, fără părere de rău” (II Cor. 7,10). I-a fericit Domnul Hristos
pe „cei ce plâng” nu pentru că plâng, ci pentru că nu vor mai

37



 Porunca Iubirii   5 / 2007 39

plânge şi li se făgăduieşte mângâiere.
Ei „se vor mângâia”, adică nu vor
rămâne în sfera plânsului. Mângâierea pe care Domnul le-o
pune în vedere este mângâierea pe care o vor afla în Împărăţia
cerurilor, când răul va fi biruit şi binele atât de mult dorit de dânşii
va putea ieşi la iveală şi să triumfe.18

Este vorba aici despre aceia care îşi plâng păcatele şi viciile.
Astfel a deplâns Samuel pe Saul pentru că a regretat că l-a uns
rege peste Israel (I Regi 15,11); astfel se spune că Sfântul Pavel a
plâns şi că el s-a întristat pentru aceia care, în urma păcatelor şi a
necurăţiilor lor, n-au făcut act de pocăinţă (II Cor. 12,21).19 Sfântul
Ioan Gură de Aur referitor la această Fericire precizează. „Dacă
cei ce plâng moartea copiilor sau a soţiei sau a unei rude nu mai iubesc
în timpul durerii lor nici banii, nici trupurile, nu se mai dau în vânt după
slavă, nu-i mai supără ocările altora, nu mai sunt măcinaţi de invidie şi
nu mai sunt asaltaţi de nici o altă patimă, că jalea şi plânsul pun stăpânire
desăvârşită pe sufletul lor, aşa cum trebuie să le plângă. (…) Deoarece
Dumnezeu este iubitor de oameni nu-şi mărgineşte răsplata numai la
izbăvirea de muncile iadului, nici numai la iertarea de păcate, ci îi fereşte
pe cei ce-şi plâng din inimă păcatele şi le dă multă mângâiere”.20 Referitor
la această Fericire redată în Evanghelia de la Luca 6,21: „Fericiţi cei ce
plângeţi acum, că veţi râde” Sfântul Chiril al Alexandriei subliniază:
„Plâng nu cei cărora li se scurg lacrimi din ochi pur şi simplu. Acest
lucru este obştesc şi comun şi se întâmplă tuturor oamenilor credincioşi
şi necredincioşi, dacă se întâmplă ceva din cele ce mâhnesc de obicei.
Mântuitorul glăsuieşte (aici) de cei care fug şi se îndepărtează de viaţa
cea veselă şi deşartă şi care se află în desfătări şi plăceri lumeşti”.21

În Fericirea a treia Mântuitorul fericeşte pe cei blânzi. A fi blând
înseamnă mai întâi de toate şi mai presus de toate să nu fii violent, ci să
fii calm şi binevoitor. Domnul Hristos a spus cu un prilej oarecare: „Învăţaţi-
vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi avea odihnă sufletelor
voastre”. Deci, n-am o blândeţe şi o smerenie superficială, ci o blândeţe
şi o smerenie în adâncul inimii. Cine-i blând şi smerit cu inima nu poate
să fie altfel decât blând şi smerit cu inima. Câtă vreme căutăm blândeţea
şi smerenia înseamnă că încă nu le avem. Dar dacă le avem revărsăm
blândeţea şi smerenia din inima noastră şi atunci nu le mai căutăm pentru
că le avem. Sfântul Ioan Scărarul spune că a zis Domnul Hristos
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învăţaţi-vă nu din carte, nu de la înger,
nu de la om, ci de la Mine, de la

lucrarea mea cea din voi că sunt blând şi smerit cu inima şi cu
felul de a fi şi veţi avea odihnă sufletelor voastre de patimile care
vă hărţuiesc pe voi.

Ajungând la blândeţe ne arătăm cu adevărat ucenici ai lui
Hristos, căci Îl lăsăm să se sălăşluiască în noi prin Duhul Sfânt. De
aceea, Îl cunoaştem pe Hristos în realitate, nu din exterior, ca pe o
persoană străină, pe care o întâlnim în afara noastră, ci ca pe Cel
ce Îl simţim în interiorul nostru, aflându-ne în comuniune desăvârşită
cu El, pentru că prin blândeţe participăm, de fapt, la existenţa
dumnezeiască. De aceea, nu putem pretinde că-L cunoaştem pe

Hristos dacă n-am aflat blândeţea.22

Despre răsplata făgăduită celor blânzi: moştenirea pământului,
Sfântul Ioan Gură de Aur atrage luarea aminte că Mântuitorul a folosit
această expresie pentru cei mai greoi la minte care înţeleg mai lesne
rostul material decât cel spiritual al lucrurilor. Acest fel de a vorbi mai
este folosit de Mântuitorul şi în altă parte.23 Dar Mântuitorul nu
făgăduieşte această răsplată celor blânzi, ci acea răsplată despre care
psalmistul vorbeşte când spune: „O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea
bunătatea Domnului în pământul celor vii”. (Psalmul 26,13). Fericitul
Ieronim adaugă că „nimeni nu stăpâneşte acest pământ prin blândeţe, ci
prin mândrie”, afirmaţie care ne face să credem că el se gândea tot la
o răsplată spirituală făgăduită celor blânzi.24

Fericirea a patra (versetul 6) se aşează nu pe o dreptate în sens
juridic, care înseamnă a da fiecăruia ce este al său, nici numai virtutea
cu acest nume, ci este suma tuturor virtuţilor. În codul legilor romane a
fi drept însemna a fi onest, a nu leza pe altul şi a da fiecăruia ce este al
său. Sfântul Ioan Hrisostom ne învaţă şi ne încurajează în acelaşi timp,
când zice: „Nu te teme doar de sărăcie când faci dreptate, nici nu tremura
că ai să mori de foame! Hrăpăreţii sunt mai ales cei care pierd totul, pe
când cel ce iubeşte dreptatea îşi are   în siguranţă avutul său. Iar dacă
cei ce nu doresc averile străine se bucură de atâta belşug, de mult mai
mult belşug se vor bucura cei ce-şi dau la săraci averile lor”.25 „Dreptul”
şi „dreptatea” au la Matei un sens ce fusese deja bine statornicit în
iudaism, iar Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă că „prin numele de dreptate
e dată  de înţeles aici toată virtutea”.
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În Fericirea a cincia a fericit
Domnul Hristos pe cei milostivi şi a
zis „că aceia se vor milui” (versetul 7). Adică să fii milostiv
înseamnă să fii deschis cu inima pentru binele omului de lângă
tine. Domnul vorbeşte aici nu numai de cei ce fac milostenii cu
bani, ci şi de cei ce fac milostenii cu faptele lor căci milostenia este
de multe feluri. Mila este iubirea întrupată în fapte, e talentul rodit
în slujirea aproapelui meu… Dacă eu iubesc cu adevărat, e de
neconceput ca iubirea mea să nu se arate prin fapte aşa cum o
lampă aprinsă e de necugetat să nu lumineze în jur. Sfântul Maxim
Mărturisitorul rosteşte acest cuvânt adânc şi grav: „O teologie fără
acţiune, fără lucrare, e o teologie a demonilor”. Iar Sfântul Isaac
Sirul zice: „Dar îţi cer, frate, şi aceasta: să biruiască în tine pururi cumpăna
milosteniei până ce vei simţi în tine mila lui Dumnezeu faţă de lume…”.26

Sfântul Grigorie de Nyssa spune că „cel milostiv este fericit pentru
că rodul milei se face un bun al celui ce miluieşte. Fiecare din acestea e
un bine: atât a se milui cineva de sine, cât şi a pătimi împreună cu
semenii săi pentru nenorocirile lor, fiindcă dreptatea judecăţii dumnezeieşti
dăruieşte simţirii omeneşti o întărire înaltă faţă de cei în suferinţă. Apoi,
se înţelege că în felul acesta îl face pe om judecător, atunci când el ia
hotărâre asupra celor mai mici”.27 „Dumnezeu îşi manifestă prin cei
lipsiţi trebuinţa de noi, ca unul ce a luat asupra Sa îndatorirea de a ne
duce la realizarea completă ca făpturi ale Sale. Şi cu cât devenim mai
capabili de darurile lui Dumnezeu, prin milostivirea noastră, cu atât
Dumnezeu se simte mai îndatorat să nu le dea, să   ne ducă spre
realizare”.28

Cei „curaţi cu inima” (versetul 8) din Fericirea a şasea sunt cei
care ţin seama de Dumnezeu şi scot din sufletul lor tot lucrul rău, tot
gândul care nu se potriveşte cu voia lui Dumnezeu. În Împărăţia Domnului
Hristos cel care este cu adevărat milostiv şi îndurător faţă de aproapele
său care I-a greşit cu ceva trebuie să o facă cu inimă curată şi
dezinteresată.  El să nu se aştepte la nici un serviciu din partea acestuia,
ci numai dragostea de aproapele şi dorinţa de a afla milă şi îndurare la
Dumnezeu să-l determine să fie milostiv şi îndurător faţă de aproapele
său, care i-a greşit cu ceva.29 Făgăduinţa acestei Fericiri este vederea
lui Dumnezeu, adică viaţa veşnică. Şi filosofii precreştini, ca Platon,
Aristotel, presimţind acest adevăr afirmă că adevăratul sens al
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fiinţei este realizat prin vederea lui
Dumnezeu: „Sfinţii prin harul lui

Dumnezeu se învrednicesc încă de pe pământ de contemplarea
luminii dumnezeieşti, a Evangheliilor Sale necreate, iar condiţia
vederii lui Dumnezeu este curăţia inimii”.30 Aceasta nu se poate
numai prin efortul nostru, oricât de stăruitor ar fi el, ci este un dar al
lui Dumnezeu. De aceea, prin psalmistul cerem: „Inimă curată zideşte
întru mine Dumnezeule…” (Psalmul 50, 11). Sfântul Ioan Gură de
Aur spune că mulţi oameni sunt milostivi, nu răpesc, nu sunt lacomi,
dar în schimb trăiesc în desfrânări. De aceea, Domnul în această
Fericire arată că nu-i de ajuns numai milostenia, ci mai e nevoie şi
de curăţenie sufletească şi trupească.
„Ajungând să-şi vadă inima aşa cum a primit-o de la Dumnezeu,

omul se vede deodată pe sine ca indefinit şi ca definit. Indefinit pentru
că, fiind creat ca oglindire a Dumnezeului Celui nemărginit, are la rândul
său un potenţial ce nu-i poate fi hotărnicit de nimic, cu condiţia de a se
deschide spre iubirea lui Dumnezeu. Definit, pentru că omul se vede pe
sine chemat să se unească desăvârşit cu Dumnezeu (…) dar această
unire se produce printr-o continuă şi nesfârşită pătrundere a persoanei
umane de harul îndumnezeitor”.31

Fericirea a şaptea (versetul 9) vorbeşte despre „făcătorii de
pace”. A face pace înseamnă a lupta împotriva răului, a dezbinării, a
vrajbei şi împotriva oricărei manifestări de ură şi de neînţelegere  între
oameni. Făcătorii de pace sunt aceia care, după modelul Domnului
Hristos, aduc pacea în sufletele altora şi se preocupă de împăcarea
celor învrăjbiţi. Prin pacea cu sine şi prin comuniunea cu semenii şi cu
Dumnezeu, aceştia devin fiii lui Dumnezeu. Ştim că mesajul de la
Naşterea Domnului este: „Mărire întru cei de Sus  luzi  Dumnezeu şi pe
pământ  pace între oameni bună învoire”. Aceste cuvinte sunt cuvinte
de îndrumare pentru viaţa fiecăruia dintre credincioşi. Sfântul Teofilact
spune că cei fericiţi vor fi „nu numai cei care sunt paşnici faţă de toţi, ci
şi cei care îi împacă pe cei certaţi. Încă sunt făcători de pace şi cei care
pe vrăjmaşii lui Dumnezeu prin învăţătură îi întorc”.32 Iar Sfântul Ioan
Gură de Aur spune că făcătorii de pace  sunt „cei care restabilesc buna
înţelegere între prieteni”.

Făcătorii de pace sunt cei care fac să domine pacea mai întâi în
inimile lor, apoi printre fraţii împrăştiaţi. La ce slujeşte să
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stăpânească pacea la alţii dacă în
inima ta este războiul patimilor?
„Aceasta este desăvârşirea păcii, unde nimic nu provoacă
opoziţie, iar copiii lui Dumnezeu sunt făcători de pace, fiindcă nimic
nu se împotriveşte lui Dumnezeu şi – fără doar şi poate – copilului
i se cuvine să aibă asemănarea Tatălui său. Acum, ei sunt făcători
de pace în ei înşişi, căci au făcut pace în toate mişcările sufletului
lor şi le-au supus pe ele raţiunii adică minţii şi duhului – şi prin faptul
că au pofte trupeşti cu totul supuse, devin o Împărăţie a lui Dumnezeu
în care toate lucrurile sunt, deci, în pace”.33

În Fericirea a opta (versetul 10) se vorbeşte despre cei
prigoniţi pentru virtute, pentru apărarea altora, pentru credinţă.
Fericitul Ieronim arată în comentariul său la Fericirea a opta că cei
prigoniţi pentru dreptate sunt cei ce şi-au jertfit viaţa pentru dreptatea
Evangheliei lui Hristos, adică martirii. Trebuie, însă, să lărgim sfera de
cuprindere a acestei Fericiri şi la cei ce ajută pe cei nedreptăţiţi, în
general.34 Prigoniţi pentru dreptate sunt aceia care sunt statornici în
bine, care nu renunţă la cele bune, la cele cu care sunt datori şi de
aceea vor fi cuprinşi în Împărăţia lui Dumnezeu, în Împărăţia cerurilor,
spune Părintele Teofil de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Şi Sfântul Grigorie de Nyssa arată că suferinţa dreptăţii poate
deschide porţile cerurilor: „Dreptatea cuprinde în sine tot binele, iar
suferinţa pentru dreptate (Facere 39, 20) deschide porţile cerului; şi
Iosif în Egipt a stat în închisoare pentru dreptate, tot pentru dreptate au
suferit moarte martirică Sfântul Apostol Petru, Pavel, Iacob, Sfântul
Ştefan şi alţii”.35

Dacă în primele opt Fericiri Mântuitorul vorbeşte la persoana a
treia, adresându-se în mod indirect creştinilor din toate timpurile şi
locurile, în Fericirea a noua El vorbeşte direct apostolilor, la persoana a
doua, pentru că cele ce urmează nu-i privesc decât pe ei. Orice calomnie
o aduc oamenii asupra celor credincioşi să se dovedească  ca
neadevărată, iar cei credincioşi să, primească ocările şi batjocurile fără
să se tulbure, deci cu linişte sufletească.

Trebuie să ţinem cont şi de situaţia în care Sfântul Evanghelist Matei
îşi scrie lucrarea căci în acea vreme persecuţia făcea parte din condiţia
existenţei creştine. Mântuitorul îi fericeşte pe ucenici pentru că au suferit
ocări şi prigoane pentru „tot cuvântul rău” grăit împotriva lor.
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Pune, însă, două condiţii: cauzele pe
care adversarii lor le aduc să fie

mincinoase, iar nu întemeiate, şi ca ei să sufere aceasta pentru
Hristos, ca ucenici ai Săi, iar nu pentru alte cauze”.36

„Prin urmare Domnul le făgăduieşte (ucenicilor Săi), fără urmă de
îndoială, că răsplata pământească pentru ascultarea voii lui
Dumnezeu, pentru că au văzut lumea şi legăturile lor cu ceilalţi cu
ochii Săi, va consta în ocară, ură şi persecuţie. Cu toate aceste,
trebuie să avem în vedere că fericirea este dobândită de către ucenicii
lui Hristos din pricina prigoanei dezlănţuite împotriva lor prin minciună
şi răutate şi tocmai pentru că ei I-au urmat Lui”.37

Răspunsul la întrebarea: cu ce vor fi răsplătiţi cei ce împlinesc
condiţiile Fericirilor, ni-l dă Sfântul Ioan Gură de Aur: „Chiar dacă
răsplăţile sunt diferite totuşi toate duc la Împărăţia cerurilor. Când Domnul
spune se vor mângâia, cei ce plâng, se vor milui cei milostivi, vor fi
numiţi fii ai lui Dumnezeu făcătorii de pace, prin toate acestea nu arată
altceva decât Împărăţia cerurilor. Cei care se bucură de aceste răsplăţi
vor dobândi negreşit Împărăţia cerurilor”. Cuvintele: „Bucuraţi-vă că
plata voastră multă este în ceruri” ne arată răsplata făgăduită celor ce
sunt prigoniţi pentru Hristos. Astfel, ne făgăduieşte Domnul Hristos plata
cea din cer, şi să ne bucurăm şi să ne veselim. De aceea, un creştin este
cu adevărat creştin atunci când poartă în sufletul său bucuria credinţei
În aceste 9 Fericiri Domnul stabileşte condiţiile în care cineva va putea
deveni membru al Împărăţiei Sale cereşti. Aceste condiţii trebuie să
formeze partea cea mai internă a sufletului omenesc. Ele creează o altă
concepţie despre lume şi despre menirea omului, iar această concepţie
se manifestă apoi şi în fapte externe. Aşadar, Fericirile cuprind în rezumat
„principiile noii Împărăţii mesianice” sau ele alcătuiesc o „Constituţie a
Împărăţiei Cerurilor”38 Fericirile nu sunt scrise pe table reci de piatră ca
cele 10 porunci ale Vechiului Testament, ci se înscriu în inimile calde ale
sufletului nostru.

NOTE
1Fericitul Ieronim, Predica de pe Munte, trad. De Pr. Prof. Nicolae Neaga,în rev.
Altarul Banatului, an I, nr. 1-2, Timişoara, 1990, pag. 7.
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3 Fericitul Augustin, op. cit., pag.18-19.
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De la Facere la
Apocalipsã.

Rãtãciri ºi regãsiri

Scrisoare a monahilor athoniti

despre probleme ale ortodoxiei contemporane

Nota: Scrisoarea de mai jos şi textul care îi urmează au fost
traduse de călugări din Sfântul Munte şi ne-au fost transmise cu
blagoslovenie să fie date mai departe, spre întărirea în credinţă

a poporului drept credincios.

COMUNICAT AL SFINTEI COMUNITĂŢI A SFÂNTULUI
MUNTE ATHOS

Recenta vizită a Papei Benedict al XVI-lea la Patriarhia Ecumenică,
cu ocazia prăznuirii Sfântului Andrei (30 noiembrie 2006), sărbătoarea
tronului patriarhal, şi vizita ulterioară a Arhiepiscopului Hristodul al Atenei
la Vatican (14 decembrie 2006) au pricinuit impresii, aprecieri şi reacţii
variate. Lăsând la o parte estimările pozitive sau negative pe care presa
secularizată le-a făcut pe marginea acestor evenimente, vom insista
asupra aspectelor care privesc mântuirea noastră, pentru care am ieşit
din lume în pustia Sfântului Munte.

Ca monahi aghioriţi, respectăm Patriarhia Ecumenică, sub a cărei
jurisdicţie canonică ne aflăm. Cinstim şi respectăm pe Patriarhul nostru
Ecumenic, Bartolomeu, şi ne bucurăm de cele pe care în chip plăcut lui
Dumnezeu şi cu multe osteneli le lucrează în folosul Bisericii. Menţionăm
în mod deosebit apărarea cu dârzenie şi tenacitate, în mijlocul unor
condiţii potrivnice, a drepturilor incontestabile ale Patriarhiei Ecumenice,
susţinerea Bisericilor Ortodoxe Locale aflate în situaţii dificile şi grija
pentru transmiterea mesajului Bisericii Ortodoxe în lume. De asemenea,
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noi, monahii aghioriţi, respectăm Biserica Greciei din care provin cei
mai mulţi dintre noi, precum şi pe Prea Fericitul ei Întâistătător.

Cu toate acestea, cele petrecute în timpul recentelor vizite, a Papei
la Fanar şi a Prea Fericitului Hristodul la Vatican, au pricinuit o profundă
mâhnire în inimile noastre.

Dorim şi ne vom lupta toată viaţa să păstrăm comoara încredinţată
de Sfinţii Părinţi, pe care ne-au lăsat-o ca moştenire Sfinţii Ctitori ai
Sfintelor noastre Mănăstiri şi pururi pomeniţii părinţi dinainte de noi.
Trăim pe cât putem Taina Bisericii şi Credinţa Ortodoxă neîntinată
potrivit celor pe care zilnic le învăţăm din Sfintele Slujbe, din citirile
sfinte şi din întreaga învăţătură a Sfinţilor Părinţi, care este formulată în
scrierile lor şi în hotărârile Sinoadelor Ecumenice. Păzim ca pe lumina
ochilor conştiinţa noastră dogmatică, pe care o edifică cercetarea cu
plăcere a luptelor pline de râvnă şi a izbânzilor împotriva feluritelor
erezii, a luptelor Sfinţilor Părinţi Mărturisitori, şi mai ales ale celui între
Sfinţi Părintelui nostru Grigorie Palama, ale Cuvioşilor Mucenici Athoniţi
şi ale Cuviosului Mucenic Cozma, Protosul Sfântului Munte, ale cărui
Sfinte Moaşte cu multă evlavie le sărutăm şi a cărui sfântă pomenire o
prăznuim. Ne temem să tăcem ori de câte ori se pun probleme care
privesc moştenirea lăsată de Părinţi. Simţim greaua răspundere faţă de
cuvioşii părinţi şi fraţi ai întregii Comunităţi athonite şi faţă de poporul
credincios al Bisericii, care priveşte la monahismul athonit ca la păzitorul
neînduplecat al Sfintelor Tradiţii.

Vizita Papei la Fanar, pe de o parte, şi a Arhiepiscopului Atenei la
Vatican, pe de alta, au adus, poate, unele foloase de importanţă
lumească, însă în timpul lor au avut loc unele manifestări care sunt în
dezacord cu normele eclesiologiei ortodoxe şi s-au încheiat angajamente
care nu vor fi de folos nici Bisericii Ortodoxe şi nici creştinilor eterodocşi.

Mai întâi, primirea Papei s-a făcut ca şi cum era vorba de un episcop
canonic al Romei. În cadrul ceremoniei de primire, Papa purta omofor,
a fost întâmpinat de către Patriarh cu cuvintele: �„Bine este cuvântat
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cel ce vine întru numele Domnului”,
ca şi cum ar fi fost vorba despre unsul

Domnului, a binecuvântat pe cei aflaţi în biserică şi i s-a cântat
polihroniu ca unui Prea Sfinţit şi Prea Fericit episcop al Romei. De
asemenea, asistarea Papei purtând omofor la Dumnezeiasca Liturghie
ortodoxă, rostirea lui „Tatăl nostru”, îmbrăţişarea liturgică acordată
Patriarhului sunt manifestări care depăşesc simplele rugăciuni comune.
Şi toate acestea au loc în timp ce instituţia papală nu a făcut nici un pas
înapoi în privinţa învăţăturilor ei eretice şi în politica ei, ci, dimpotrivă,
în practică promovează şi încearcă în mod evident să întărească Uniaţia
şi dogmele despre primat şi infailibilitate, înaintând mai mult în

promovarea rugăciunilor comune interreligioase şi a hegemoniei papei de
la Roma, întrezărită prin ele.

În legătură cu întâmpinarea Papei la Fanar, ne-a mâhnit în mod
deosebit şi faptul că mijloacele de informare în masă au repetat informaţia
falsă – fapt inadmisibil – cum că troparele cântate atunci au fost alcătuite
de un monah sau de nişte monahi athoniţi. Profităm de ocazie ca să
înştiinţăm cu responsabilitate pe evlavioşii creştini că alcătuitorul lor nu
este şi nu putea fi un monah athonit.

Apoi, străduinţa Prea Fericitului Arhiepiscop al Atenei de a stabili
relaţii cu Vaticanul în chestiuni sociale, culturale şi de bioetică, precum
şi orientarea spre apărarea în comun a rădăcinilor creştine ale Europei
(poziţii care se regăsesc şi în Declaraţia Comună de la Fanar a Papei şi
a Patriarhului) pot fi considerate inofensive, în principiu, deoarece ţintesc
la cultivarea legăturilor paşnice dintre oameni. Cu toate acestea, este
important ca aceste acţiuni să nu dea impresia că Ortodoxia şi
Occidentul se sprijină şi astăzi pe aceleaşi baze şi să nu conducă la
uitarea distanţei care desparte Tradiţia Ortodoxă de ceea ce în mod
obişnuit este cunoscut drept „spirit european”. Europei (Apusene) i se
datorează apariţia unui şir de instituţii şi acţiuni anticreştine, cum ar fi:
Cruciadele, Inchiziţia, comerţul cu sclavi, colonialismul. Asupra acesteia
apasă tragica ei divizare prin ruptura Protestantismului, prin
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catastrofalele războaie mondiale, prin
umanismul antropocentric şi ateismul
ei. Toate acestea sunt consecinţele deviaţiilor teologice ale
Romei de la Ortodoxie. Ereziile papale şi cele protestante, inventate
una după alta, au îndepărtat din lumea occidentală pe Hristos cel
smerit al Ortodoxiei şi în locul Lui l-au instalat pe omul modern.
Sfântul Episcop Nicolae [Velimirovici] al Ahridei şi Zitei scria din
Dachau: „Aşadar, ce este Europa? Papa şi Luther… Aceasta
este Europa în nucleul ei, din punct de vedere ontologic şi
istoric”. Iar sfinţitul Stareţ Iustin Popovici completează: „Conciliul
II Vatican constituie renaşterea tuturor umanismelor
europene…, deoarece Conciliul a insistat cu încăpăţânare să fie
păstrată dogma infailibilităţii papale”, şi conchide: „Fără îndoială,
principiile şi forţele culturii şi civilizaţiei vest-europene luptă împotriva
lui Hristos”. De aceea este important să fie promovat duhul smerit al
Ortodoxiei şi să fie susţinute rădăcinile cu adevărat creştine ale Europei
unite, acelea pe care Europa le-a avut în primele veacuri creştine, în
vremea catacombelor şi a celor Şapte Sfinte Sinoade Ecumenice. Se
impune ca Ortodoxiei să nu i se pună în cârcă păcate străine ei şi, mai
mult decât atât, să nu se dea impresia europenilor, descreştinaţi ca
reacţie la abaterile Creştinismului Occidental, că Ortodoxia se identifică
cu acela, căci altfel nu va putea fi mărturisită drept singura Credinţă
adevărată în Hristos şi singura nădejde a popoarelor Europei.

Este foarte evidentă neputinţa romano-catolicilor de a lepăda
hotărârile sinoadelor ulterioare, numite de ei ecumenice, care au decretat
ca dogmă pe Filioque, primatul papal, infailibilitatea papei, stăpânirea
lumească a pontifului roman, harul creat, imaculata concepţie a
Născătoarei de Dumnezeu, Uniaţia. Cu toate acestea, noi continuăm
aşa-numitele vizite protocolare, atribuind Papei cinstirile cuvenite unui
episcop ortodox şi încălcând o serie de Sfinte Canoane care interzic
rugăciunile în comun, în timp ce dialogul teologic naufragiază în mod
repetat, şi când este scos la suprafaţă din adânc, iarăşi se afundă.
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Toate indiciile conduc la
concluzia că Vaticanul nu se

orientează spre lepădarea învăţăturilor eretice, ci spre
reinterpretarea lor, adică spre cocoloşirea lor.

Eclesiologia romano-catolică se schimbă de la o enciclică la
alta, de la aşa-zisa eclesiologie deschisă a Enciclicei „Ut Unum
Sint” la exclusivitatea eclesiologică a Enciclicei „Dominus Jesus”.
Este vrednic de consemnat faptul că aceste două puncte de vedere
romano-catolice sunt contrare eclesiologiei ortodoxe. Conştiinţa
de sine a Sfintei Biserici Ortodoxe, ca singura Biserică Una, Sfântă,

Sobornicească şi Apostolească, nu recunoaşte „bisericile” şi confesiunile
eterodoxe drept „biserici surori”. Biserici surori sunt numai Bisericile
Ortodoxe Locale. Nici o altă referire similară la biserici surori nu este
permisă din punct de vedere teologic.

Dogma despre Filioque este prezentată de către partea romano-
catolică drept o altă expresie legitimă a învăţăturii despre purcederea
Duhului Sfânt, echivalentă din punct de vedere teologic cu învăţătura
ortodoxă despre purcederea „numai de la Tatăl”. Punct de vedere pe
care, din păcate, îl susţin şi unii teologi de-ai noştri.

De altfel, Pontiful ţine la primatul papal ca la un privilegiu de neclintit,
aşa cum se vede şi din recenta ştergere a titlului de Patriarh al
Occidentului de către actualul Papă, Benedict al XVI-lea, din referirea
la slujirea universală a Apostolului Petru şi a urmaşilor lui, menţionată
în cuvântarea sa rostită în biserica Patriarhiei, precum şi dintr-un cuvânt
recent de-al său care cuprinde şi următoarele:

„În comuniunea cu urmaşii Apostolilor, a căror unitate văzută o
garantează urmaşul Apostolului Petru, Comunitatea Catolică Ucraineană
(n.a. Unită) a izbutit să păstreze vie Sfânta Tradiţie în integritatea ei” [1].

Uniaţia este întărită şi confirmată în multe şi variate feluri, în ciuda
declaraţiilor contrare rostite din când în când de papă. Această poziţie
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nesinceră o mărturiseşte, pe lângă alte
situaţii, şi intervenţia provocatoare a
anteriorului Papă, Ioan Paul al II-lea, care a condus la naufragiu
dialogul ortodoxo-romanocatolic de la Baltimore, precum şi de
scrisoarea actualului Papă trimisă cardinalului Liubomir Huzar,
Arhiepiscopul uniat al Ucrainei. În epistola în cauză (22/2/2006)
se menţionează cu emfază:

„Se impune să asigurăm prezenţa celor doi mari purtători ai
unicei Tradiţii (cel latin şi cel răsăritean)… Misiunea încredinţată
Bisericii Greco-Catolice, care se află în deplină comuniune cu
urmaşul Apostolului Petru, este îndoită: pe de o parte, să păstreze în
chip văzut, în cadrul Bisericii Catolice, Tradiţia răsăriteană, iar pe de
alta să favorizeze convergenţa celor două tradiţii, mărturisind nu numai
faptul că ele se îmbină între ele, ci constituie chiar o profundă unitate în
diversitatea lor” [2].

În acest sens, manifestările de curtoazie precum vizitele Papei la
Fanar şi a Arhiepiscopului Atenei la Vatican, fără a exista premiza unităţii
de Credinţă, reuşesc pe de o parte să creeze impresii false de unitate şi
să îndepărteze lumea eterodoxă de a privi Ortodoxia ca pe adevărata
Biserică, iar pe de altă parte să tocească simţul dogmatic al multor
ortodocşi. Şi, mai mult decât atât, îi împing pe unii dintre creştinii
ortodocşi evlavioşi, care se neliniştesc pentru cele ce se săvârşesc în
mod nepotrivit şi împotriva Sfintelor Canoane, la ruperea de trupul
Bisericii şi la crearea de noi schisme.

De aceea, din dragoste pentru Ortodoxia noastră, cu durere pentru
unitatea Bisericii şi urmărind păstrarea fără inovaţii a Credinţei Bisericii,
proclamăm în toate direcţiile cele hotărâte în Sinaxa Extraordinară
Dublă a Sfintei Comunităţi a Sfântului Munte din 9/22 aprilie 1980:

„Credem că Sfânta noastră Biserică Ortodoxă este Biserica
cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos,
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care are plinătatea harului şi a
Adevărului şi pentru aceasta are

succesiunea apostolică neîntreruptă.ân:

Dimpotrivă, «bisericile» şi «confesiunile» Apusului au
denaturat în multe locuri credinţa Evangheliei, a Apostolilor
şi a Părinţilor, sunt lipsite de harul sfinţitor, de Tainele
adevărate şi de succesiunea apostolică…

Dialogul cu eterodocşii nu este condamnabil în măsura
în care are ca obiectiv să-i informeze pe aceştia asupra

Credinţei Ortodoxe, astfel încât să se reîntoarcă la Credinţa
Ortodoxă, atunci când aceştia vor accepta iluminarea
dumnezeiască şi li se vor deschide ochii.

Dialogul teologic în nici un caz nu trebuie să fie însoţit de
rugăciuni în comun, de participări la adunările liturgice şi cultice,
precum şi de alte acţiuni care pot da impresia că Biserica noastră
Ortodoxă îi acceptă pe romano-catolici ca pe o Biserică deplină
şi pe Papă ca pe episcopul canonic al Romei. Astfel de acţiuni îi
înşeală şi pe creştinii ortodocşi şi pe cei romano-catolici, creându-
le impresia greşită că aceasta este părerea pe care o are
Ortodoxia în ceea ce-i priveşte…

Cu harul lui Dumnezeu, Sfântul Munte, ca şi poporul ortodox
al Domnului, rămâne statornic în Credinţa Sfinţilor Apostoli şi a
Sfinţilor Părinţi şi din iubire faţă de eterodocşi, care sunt ajutaţi
în mod substanţial atunci când ortodocşii, prin poziţia lor
ortodoxă consecventă, le descoperă gravitatea bolii lor spirituale
şi modul vindecării lor.

Încercările nereuşite de unire ale trecutului ne învaţă faptul
că o unire permanentă şi după voia lui Dumnezeu, în Adevărul
Bisericii, presupune o pregătire şi o cale diferite de cele urmate
în trecut şi, după cum se vede, sunt urmate şi astăzi.”
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Semneaza:

Toţi Reprezentanţii şi Întâistătătorii celor douăzeci de
Sfinte Mânăstiri ale Sfântului Munte Athos reuniţi în Sinaxă.
Cu permisiune pentru reproducere pe orice cale.
Note:
[1]. Ziarul Katholiki, nr. 3046/18- 4-2006.
[2]. Ibidem.

(SURSA: http://ro.altermedia.info/religietraditii/scrisoare-a-monahilor-athoniti-
despre-probleme-ale-ortodoxiei-contemporane_7536.html#more-7536)

Aducere-aminte:

EPISTOLĂ a Cuviosului Paisie
Aghioritul [1],

Sfântul Munte, 23 ianuarie 1969

Prea Cuvioase Părinte Haralambie,

Văzând marea furtună care a fost stârnită în Biserica noastră din
pricina diferitelor mişcări filounioniste şi a legăturilor Patriarhului
[Atenagora] cu Papa, am fost cuprins şi eu de durere ca cel ce sunt şi
eu fiu al ei şi am considerat că este bine ca, în afară de rugăciunile pe
care le fac, să trimit şi eu o bucăţică de aţă – ca un monah sărac ce mă
aflu – pentru a fi de folos, fie şi pentru a face o mică cusătură la veşmântul
rupt în bucăţele al Maicii noastre. Cred că veţi face dragoste şi o veţi
folosi, publicându-o în ziarul religios al Sfinţiei Voastre. Vă mulţumesc.

Mai întâi, aş vrea să cer iertare de la toţi pentru că îndrăznesc să
scriu ceva, deşi nu sunt nici sfânt, nici teolog. Cred că vor înţelege toţi că
cele scrise de mine nu sunt altceva decât o durere profundă a mea pentru,
din păcate, poziţia şi iubirea lumească a Patriarhului nostru Atenagora.
Precum se vede, el a iubit o altă femeie, una modernă, care se numeşte
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Biserica papistaşă, deoarece Biserica
noastră Ortodoxă nu-i face nici un

fel de impresie, fiindcă este foarte cuviincioasă.

Această dragoste, care s-a făcut auzită din Cetate
[Constantinopol], a găsit ecou în rândul multora dintre fiii lui spirituali,
care şi ei o trăiesc în cetăţi (oraşe) [2]. De altfel, acesta este duhul
vremii noastre: familia să-şi piardă menirea ei sfântă din pricina unor
astfel de iubiri, ce au drept scop dezbinarea, iar nu unirea…

Mânat cam de o astfel de dragoste lumească, şi Patriarhul
nostru ajunge până la Roma. În vreme ce s-ar cuveni ca mai întâi să
arate dragoste faţă de noi, copiii lui, şi faţă de Mama noastră Biserica,
el, din păcate, şi-a trimis dragostea foarte departe. Rezultatul a fost că
a odihnit pe fiii săi cei lumeşti, care iubesc lumea şi au această dragoste
lumească, dar ne-a scandalizat profund pe noi, pe fiii Ortodoxiei, mari
şi mici, care au frică de Dumnezeu.

Cu durere în suflet mărturisesc că, dintre toţi filounioniştii pe care i-
am cunoscut, nu am văzut pe nici unul să aibă nu miez, dar nici măcar
coajă duhovnicească. Cu toate acestea, ştiu să vorbească despre dragoste
şi unire, deşi ei înşişi nu sunt uniţi cu Dumnezeu, fiindcă nu L-au iubit.

Aş vrea să-i rog cu căldură pe toţi fraţii noştri filounionişti: deoarece
tema unirii Bisericilor este un lucru duhovnicesc, şi pentru asta avem
trebuinţă de dragoste duhovnicească, să o lăsăm în seama celor care
L-au iubit mult pe Dumnezeu şi sunt teologi precum Părinţii Bisericii,
iar nu funcţionari, în seama celor care s-au dăruit şi se dăruiesc în
întregime pe ei înşişi slujirii Bisericii (în locul lumânării mari) [3], pe
care i-a aprins focul dragostei lui Dumnezeu şi nu bricheta paraclisierului.

Să nu uităm că nu există doar legi fizice, ci şi duhovniceşti. Prin
urmare, viitoarea urgie a lui Dumnezeu nu poate fi înfruntată de o
asociaţie de păcătoşi – căci atunci îndoită pedeapsă vom primi – ci de
pocăinţă şi de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
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De asemenea, să nu uităm că
Biserica Ortodoxă nu are nici o lipsă.
Singurul ei neajuns este lipsa ierarhilor şi păstorilor serioşi cu
principii patristice. Cei aleşi sunt puţini, dar aceasta nu trebuie să
ne neliniştească, căci Biserica este a lui Hristos şi El o conduce.
Nu este biserică care se zideşte din piatră, nisip şi var de către
credincioşi şi se distruge de focul barbarilor, ci este Însuşi Hristos.
Şi „cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine
va cădea îl va strivi” (Matei 21, 44). Atunci când va trebui,
Domnul va ridica sfinţi, precum Marcu Eugenicul şi Grigorie Palama,
ca să adune pe toţi fraţii noştri care au fost scandalizaţi, să
mărturisească Credinţa Ortodoxă, să întărească Tradiţia şi astfel să
pricinuiască bucurie mare Maicii noastre.

În vremurile noastre vedem că mulţi fii credincioşi ai Bisericii
noastre, monahi şi mireni, din păcate, s-au desprins de Ea, din pricina
filounioniştilor. Cred că nu este deloc bine să ne despărţim de
Biserică de fiecare dată când Patriarhul greşeşte, ci fiecare are
datoria şi obligaţia de a protesta şi de a lupta după puterile sale în sânul
Bisericii. A întrerupe pomenirea Patriarhului, a te desprinde şi a crea
propria Biserică, şi a continua să vorbeşti de rău pe patriarh cred că
este un lucru iraţional.

Dacă pentru o abatere sau alta a patriarhilor ne despărţim şi facem
propriile noastre biserici – să ne ferească Dumnezeu! – îi vom întrece
chiar şi pe protestanţi. Uşor se desparte cineva, însă greu se întoarce.
Din nefericire, avem multe „biserici” în vremea noastră. Ele au fost
create fie de grupuri mari, fie chiar şi de către o persoană. Deoarece s-
a întâmplat ca în chilia lor să existe biserică (mă refer la cele ce se
petrec în Sfântul Munte), unii au crezut că pot să facă şi propria lor
Biserică independentă [4]. Dacă filounioniştii dau prima lovitură Bisericii,
aceştia menţionaţi mai sus dau a doua lovitură.

Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze pe toţi, şi pe Patriarhul
nostru PF Atenegora, pentru ca mai întâi să se facă unirea
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acestor „biserici”, să se restabilească
liniştea în rândul tuturor ortodocşilor

scandalizaţi, pacea şi dragostea duhovnicească între Bisericile
Ortodoxe Răsăritene, şi după aceea să se ia în atenţie şi unirea cu
celelalte confesiuni, dacă şi întrucât doresc cu sinceritate să
îmbrăţişeze învăţătura ortodoxă.

Aş vrea să mai spun că există şi o a treia grupare în Biserica
noastră. Sunt acei fraţi care rămân fii credincioşi ai Ei, dar care nu
au o înţelegere duhovnicească între ei. Sunt preocupaţi cu a face
critică unul altuia, iar nu pentru binele luptei în general. Se urmăresc

unul pe altul (mai mult decât pe propriul sine) spre a vedea ce va spune
sau ce va scrie celălalt, ca pe urmă să-l lovească fără milă. În timp ce,
dacă el însuşi ar fi spus sau ar fi scris acelaşi lucru, l-ar fi susţinut cu
multe mărturii din Sfânta Scriptură sau de la Sfinţii Părinţi. Răul care se
face este mare, deoarece, pe de o parte îl nedreptăţeşte pe aproapele
său, iar pe de alta îl şi doboară înaintea ochilor celorlalţi credincioşi.
De multe ori împrăştie şi necredinţa în sufletele celor slabi, fiindcă îi
sminteşte. Din nefericire, mulţi dintre noi avem pretenţii nesăbuite de la
ceilalţi. Vrem ca toţi să aibă acelaşi caracter duhovnicesc ca şi noi.
Când cineva nu se potriveşte cu caracterul nostru, adică fie este puţin
mai indulgent, fie puţin mai tăios, îndată tragem concluzia că nu este
om duhovnicesc. Toţi sunt de trebuinţă Bisericii. Toţi Părinţii, atât cei
cu un caracter blând, cât şi cei severi, i-au oferit slujirile lor. Aşa cum
pentru trupul omului sunt absolut necesare şi cele dulci şi cele acre,
chiar şi păpădia cea amară (fiecare are propriile sale substanţe hrănitoare
şi vitamine), tot astfel este şi pentru Trupul Bisericii. Toţi sunt absolut
necesari. Unul completează caracterul celuilalt şi toţi suntem datori să
suportăm nu numai caracterul celuilalt, ci şi slăbiciunile pe care le are
ca om.

Din nou cer iertare la toţi că am îndrăznit să scriu. Eu sunt un
monah simplu şi lucrarea mea este să încerc, pe cât este cu putinţă, să
mă dezbrac de omul cele vechi şi să ajut pe ceilalţi şi Biserica prin
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rugăciune. Dar fiindcă au ajuns până
la sihăstria mea veşti triste despre
Sfânta noastră Ortodoxie, m-a durut mult şi am considerat că
este bine să scriu cele pe care le-am simţit.

Să ne rugăm cu toţii ca Dumnezeu să pogoare harul Său şi
fiecare să ajute în felul său spre slava Bisericii noastre.

Cu mult respect faţă de toţi,
Monahul Paisie

NOTE:

[1]. Această epistolă a fost trimisă în 1969 de fericitul Stareţ Paisie
directorului ziarului bisericesc Orthodoxos Typos (Presa ortodoxă) şi a fost
republicată în Orthodoxos Typos, nr. 1680/09.03.2007 şi la Nicolae Zurnazoglu,
Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale închinătorilor, ediţia a III-a, Tesalonic
2007. [n.tr.]

[2]. Un frumos joc de cuvinte al Stareţului. Cuvântul „polis” scris cu literă
mică înseamnă în greacă „cetate, oraş”, iar scris cu majusculă desemnează
capitala cetăţilor, Constantinopolul. [n.tr.]

[3]. E una să te aduci pe tine însuţi jertfă lui Dumnezeu, aşa cum au făcut
Sfinţii, şi e cu totul altceva să-i aduci ofrandă, fariseic, tot felul de lucruri
arătoase, artificiale în fond. Cu delicateţe, Părintele atrage atenţia asupra unui
fenomen ce poate fi întâlnit în preajma unor biserici din Grecia, şi nu numai
acolo, unde sunt puse spre vânzare lumânări de parafină de peste 1,5m lungime.
Cei care le aprind ajung să aibă impresia că rugăciunea e „mai primită” şi cererea
lor va fi ascultată dacă lumânarea este cât mai mare. În acelaşi timp, locul
sfiiciunii cu care bătrânii aprindeau micile lumânări de ceară şi candelele este
uneori luat de nepăsarea vreunui paraclisier care aprinde cu aceeaşi brichetă
imensele lumânări, dar şi câte o ţigară la fel de la modă. [n.tr.]

[4]. Cuviosul are în vedere pe călugării de la unele chilii zelotiste care au
întrerupt comuniunea cu Biserica Ortodoxă şi s-au autointitulat singurii
moştenitori adevăraţi ai Ortodoxiei. (Vezi mai pe larg la Arhim. Epifanie
Teodoropulos, Cele două extreme. Ecumenismul şi stilismul, Bucureşti 2006).
[n.tr.]
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Sfântul Benedict de Nursia (+547) şi
 Cuviosul Dionisie Străromânul

(Exiguul, +555)
Unitatea creştină dintre Răsărit şi Apus

prin idealul înalt al cunoaşterii lui Dumnezeu

Pr. prof. univ. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN

Istoria bisericească universală caracterizează cu dreptate activitatea
şi realizările abatelui de la Monte-Cassino, drept prima treaptă însemnată
a dezvoltării monahismului apusean. Afirmaţia aceasta implică o
comparaţie şi ea are în vedere instituţiile asemănătoare care le-au
precedat în diferite ţări. Este vorba de aceea de la Ligugé, întemeiată
pe la anul 360 de Sfântul Martin, de aceea fondată la Lerins de Sfântul
Honorat în jurul anului 400 şi de mănăstirea de la Marsilia pe care daco-
romanul Ioan Casian a înfiinţat-o prin anul 415 1).

Într-adevăr, mai mult decât îi putea oferi Regula augustiniană sau
cea de mai înainte a lui Honorat, puternica personalitate romană care
ne preocupă a beneficiat şi de o fericită influenţă răsăriteană.
Simplificând puţin lucrurile, putem spune că acest imbold oriental pentru
precizarea aspiraţiilor duhovniceşti ale Sfântului Benedict poate fi
caracterizat cu dreptate de egiptean. Mai mult decât înrâurirea orientală
venită în Apus prin pelerinajele siriene, o contribuţie de seamă a adus-
o fenomenului autoritatea Sfântului Ioan Casian prin mănăstirile înfiinţate
de el la Marsilia. Convorbirile duhovniceşti pe care acesta le-a avut cu
părinţii din Pustia schetică făceau deliciul unor îndelungate lecturi
patristice în veacul al V-lea.

Cuviosul Benedict a suferit apoi influenţa legislaţiei monahale a
Marelui Vasile, ea însăşi sinteză a căutărilor alexandrine ale autorului.

Figura Sfântului Pahomie cel Mare (+ 346) a stat adesea în faţa
noului legislator apusean al monahismului datorită traducerii lui Ieronim
în 404. Această preponderenţă a monahismului egiptean la Roma

57



 Porunca Iubirii   5 / 2007 59

datorează enorm experienţei daco-
romanului Ioan Casian, amintit mai sus.
Ei i s-a alăturat după un veac mesajul Părinţilor pustiului.
Apoftegmele (sentinţele) acestora au fost traduse în limba latină
între 526 şi 556. Cel puţin o parte dintre ele s-au aflat în mâinile
abatelui roman aici în discuţie. Regula vieţii monastice, pe care a
întocmit-o el, citează versiunea latină a Apoftegmelor. Pentru această
operă de canonist cu destinaţie monahală, autorul a fost denumit
Patriarh al călugărilor din Occident.

Biografia Sfântului Benedict, în ceea ce priveşte elementele ei omeneşti,
a intrat in legendă după o jumătate de veac. Totuşi latura ei de evoluţie a
organizării monahale poate fi reconstituită cu mai multă precizie.

Ridicat dintr-o familie de nobili de provincie, Benedict vine la Roma
la studii. Spectrul istoric cotidian al Italiei de atunci, cu invaziile repetate
ale barbarilor, cu violenţele şi cu păgânismul ei rezistent încă, oferea
aspirantului la cele înalte slabe imbolduri de iubire a lumii. De aceea el
s-a hotărât să o părăsească şi să practice înfrânarea după tradiţia
patristică. Plecând din Roma, a trăit ca ascet în comunitatea creştină
din Enfida, apoi în singurătatea de la Subiaco. În această regiune, ucenicii
săi se adunară curând în număr mare, fiind repartizaţi în 12 schituri, se
pare după exemplul pahomian. Căutat şi preţuit tot mai mult de pelerini
şi de monahi, el este izgonit de un paroh din apropiere, tare chinuit de
ghimpele invidiei. Este nevoit astfel să se refugieze la Monte-Cassino
prin anul 529. Aici a întemeiat o mare abaţie. A organizat astfel o viaţă
riguroasă, după prescripţiile pe care le-a fixat în Regula pentru monahi
alcătuită de el atunci. Păstrând o nedezminţită admiraţie pentru sihaştri
2), el nu mai era totuşi satisfăcut acum de concepţia egipteană. Avea o
experienţă monahală proprie. De aceea, la literatura de specialitate, el
adaugă cunoaşterea sufletului uman ,,din cercare”, dar şi a slăbiciunilor
şi a limitelor capacităţii călugărului. A rezultat astfel un cod al vieţuirii în
Dumnezeu care a devenit normă în Occident, pentru cel puţin şase
veacuri. Îndreptarul propus oferea o unitate a strădaniilor de rugăciune,
de lectură sfântă şi de muncă fizică. Echilibrul oferit de acest trinom
este în general supraestimat de istoricii romano-catolici. Ei găsesc chiar
un merit genial al teoriei benedictine care ar fi ştiut să evite maximalismul
mistic oriental 3). Pe de altă parte, se crede astăzi că prezenta operă
legislativă ar fi fost cerută de Papa Hormisdas 4). Din moment
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ce s-a supus dorinţei conducerii
romane centrale, ea a putut reduce

entuziasmul formelor monahale anterioare 5).
Pe bună dreptate se conchide în vremea noastră că ,,mănăstirea a

sfârşit prin a realiza mai mult un model urban decât un model eremitic” 6).
Supranumele de Părinte al monahismului din Apus, de care

se bucură Sfântul Benedict, se justifică îndeosebi prin calitatea lui
de legislator în domeniu. Deoarece mănăstirea Monte-Cassino a
fost înalţată între 520-529 7), Regula trebuie că a apărut cam între
523 şi 526 8).. Alţi învăţaţi o socotesc cu un deceniu 9) mai târzie. Ne
sunt necesare datele de mai sus pentru a discuta influenţa răsăriteană
a Cuviosului Dionisie Smeritul (Exiguul) asupra teologiei şi a

legislaţiei canonice pe care a elaborat-o marele abate roman. În căutarea
mijloacelor prin care cele două personalităţi au putut veni în raporturi
reale şi repetate, atragem atenţia, mai întâi, asupra prezenţei greceşti
din Capitală. În această privinţă, un învăţat catolic constata: ,,Există
chiar, după cât se pare, un adevărat cartier grec la Roma: la picioarele
Aventinului, unde se înalţă mănăstirea greacă Sfântul Sava, şi întinderea
acesteia, via Ostiensis, pe care erau situate mănăstirea greacă Sfânta
Anastasia ad aquas Salvias şi biserica greacă Sfântul Mamas” 10).

Un prim personaj, care ar fi putut mijloci legătura lui Dionisie Smeritul
cu Sfântul Benedict, pare a fi viitorul papă, diaconul Ioan. Acesta a
tradus în latină o bună parte din Adhortationes Sanctorum Patrum,
îndeosebi apoftegme egiptene. Lucrarea s-ar fi efectuat, după ultimele
cercetări, prin anii 543-545. Contactul trimisului pontifical în Orient cu
secretarul centrului roman s-a putut realiza, mai târziu, din dorinţa lecturii
acestor vieţi de sfinţi. Alt motiv ar fi interesul cunoaşterii luptelor
ortodocşilor cu origeniştii de prin părţile Ţării Sfinte. În lipsa apocrisiarului
diplomat, prezenţa la mănăstirea benedictină a realizat-o episcopul Sabin
de Canossa, la întoarcerea lor de la Constantinopol, în 535, sau numai
de la Roma 11), de mai târziu. O situaţie asemănătoare o relevă episcopul
Gherman de Capua, trimis de Papa Hormisdas în delegaţia de împăcare
de la 518 din Constantinopol. Moartea lui a afectat şi pe Sfântul Benedict,
de unde presupunerea că au avut legături sufleteşti cu mult înainte.

Abatele de Monte-Cassino a fost influenţat, poate, şi prin Eugipiu
(pe la 460-535). Stareţ la mănăstirea Lucullanum, de lângă Neapole, el
a adăugat la admiraţia sa faţă de monahismul augustinian interesul
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pentru tradiţia răsăriteană  a
organizării bisericeşti. Învăţatul scit,
Dionisie, care activa la Roma, a pus în circulaţie  trei lucrări
aghiografice. Traduse din greceşte, acestea erau prevăzute cu
prefeţe proprii, adresate unor mari personalităţi monahale romane:
abaţii Gaudenţiu, Pastor şi Eugipiu. ,,Este deci posibilă, ţinând cont
de legăturile dintre Dionisie Smeritul şi abatele Eugipiu, apropierea
spirituală a celui din urmă faţă de Benedict, ca sfântul abate de la
Monte-Cassino să nu se fi dezinteresat, în chip direct sau indirect,
de aportul oriental monahal, promovat prin Dionisie” 12).

,,În schimb, Sfântul Benedict a cunoscut colecţiile lui Dionisie
Smeritul”, conchide un cercetător contemporan 13). Istoricul citat
acordă totuşi un credit exagerat concluziilor lui J. Chapman, după care
chiar legislaţia împăratului Justinian s-ar fi inspirat din Pravila benedictină
pentru dispoziţiile sale în materie de subordonare monastică.

Afirmaţiile că fondatorul abaţiei Monte-Cassino a cunoscut opera
canonică a învăţatului scit din Roma sunt susţinute astăzi şi pe alte căi.
Christine Mohrmann, o mare specialistă în filologia medievală apuseană,
crede că spiritul juridic este mai pronunţat în limbajul lui Benedict decât
în acela al Regulelor Sfântului Cezar de Arlčs. Concluzia se exemplifică
prin utilizarea verbului ,,praesumere”, pe care nu-l aflăm în vocabularul
monahal al marelui Pahomie, ci numai la Ioan Casian şi la Cezar de
Arlčs. Ne bucurăm să  constatăm că ediţiile canoanelor pe care amintitul
consilier sub zece papi, Dionisie, le publicase la Roma 14)  îi conferiseră
o notorietate europeană.

El a putut fi cunoscut legislatorului monah benedictin şi datorită faimei
sale de erudită personalitate duhovnicească. Pe lângă necesitatea
consultării sale de către orice fondator de aşezăminte monahale, Cuviosul
Dionisie a constituit în Roma o prezenţă vie a tradiţiei creştine ecumenice.
În această calitate a fost cunoscut atâtor abaţi romani, atâtor monahi şi
monahii, unele provenite din aristocraţia romană, atâtor reprezentanţi ai
intelectualităţii zilei. Amintim doar pe filosoful Boeţiu, care a scris mai
multe tratate teologice sub îndrumarea genialului nostru străromân 15) ,
şi pe Casiodor, fostul prim-ministru al regelui Theodoric, prieteni în ştiinţă
şi rugăciune cu el până la moarte.

Consideraţiile de ordin mistic şi dogmatic, asupra cărora vom insista
în continuare, se adaugă  la temeiurile istorice, filologice şi

60



     Porunca Iubirii  5 / 200762

aghiografice schiţate mai sus. Ele
constituie argumentul cel mai puternic

al întâlnirii celor două personalităţi de provenienţă etnică diferită,
dar însetate deopotrivă de cunoaşterea lui Dumnezeu. Astfel încă
din prima pagină a ei, pravila monahală benedictină cheamă la
deşteptarea din somnul sufletesc ,,et apertis oculis nostris ad
deificum lumen...audiamus” 16). Textul are evident un caracter
oriental. Spre deosebire de cel păgân şi de cel eretic, sensul ortodox
exprimă îndumnezeirea credinciosului prin toată activitatea
mântuitoare a lui Hristos. Părinţii latini nu leagă niciodată adjectivul
deificus de substantivele lux sau lumen. Situaţia lui este la fel în
peisajul teologic grec de până la Sfântul Benedict. Aici fac excepţie

doar Origen şi Dionisie Pseudo-Areopagitul. Precizăm că adjectivul
emblematic de mai sus se găseşte şi în Regula Magistri. După opiniile
multor învăţaţi de astăzi, aceasta ar fi tot opera ctitorului benedictinilor
17). Ea a fost alcătuită în prima jumătate a veacului al VI-lea, când
opera pseudoareopagitică era cunoscută şi la Roma 18). ,,Chiar dacă
ipoteza unui împrumut al expresiei ad deificum lumen de către Sfântul
Benedict de la Pseudo-Dionisie este fragilă, nu se poate nega că formula
– cel puţin de a o traduce prozaic prin lumină divină, şi nu prin lumină
îndumnezeitoare, – permite să descoperi un aspect fugitiv, dar preţios,
al misticii Sfântului Benedict” 19).
     Ipoteza pe care o dezvoltăm nu este atât de ,,fragilă“, dacă aducem o a
doua mărturie în problematica pe care o urmărim. Aceasta este sintagma
sub uno solis radio  întâlnită în biografia pe care Papa Grigore Dialogul a
întocmit-o sfântului apusean. Aici ar trebui să relatăm o vedenie de noapte
a lui. Diaconul Servandus, aflat în vizită la Monte-Cassino, a înţeles că
abatele ei a fost cuprins de o lumină strălucitoare care îi punea sub ochi
lumea întreagă, deoarece perseverase în rugăciune şi în înalta contemplaţie.
A văzut atunci şi sufletul episcopului Gherman de Capua mutat la cele
veşnice. Adunarea sub o singură rază a soarelui a fost înţeleasă de către
teologii catolici în sens cosmic. Thoma de Aquino însuşi nu îndrăzneşte să
afirme că Sfântul Benedict a văzut esenţa dumnezeirii, ci vorbeşte numai
de lumea ,,miniaturizată”. Şi alţi interpreţi occidentali merg pe aceeaşi cale
a ambiguităţii. O astfel de viziune cosmică poate fi întâlnită la Cicero, în
Visul lui Scipio, într-un text al lui Seneca, într-un comentariu al lui Macrobiu
20), în Mângâierile Filosofiei de Boeţiu 21).
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    Totuşi cele două  expresii
referitoare la ctitorul mănăstirii
Monte-Cassino merg împreună. Ele exprimă importanţa Luminii
dumnezeieşti în spiritualitatea lui şi nu numai o contemplaţie senină
a contingenţei Cosmosului. De aceea vedenia monahului roman,
schiţată mai sus, a meritat să fie citată şi de teologul isihaştilor
atoniţi, Sfântul Grigore Palama (1296-1359) 22). Ea vorbeşte de acea
tradiţie duhovnicească tainică, odinioară comună Răsăritului şi
Apusului, de credinciosul înălţat la o treaptă extatică eminentă prin
harul Sfântului Duh. Este nivelul de sus al unei vrednicii lăuntrice
prin care, datorită curăţiei inimii şi păcii gândurilor, râvnitorii sunt
răsplătiţi cu vederea Luminii celei necreate. ,,...Omul care este în
Hristos Dumnezeu «se îndumnezeieşte» devenind «asemenea» LUI, prin
virtuţi, apoi se uneşte cu El, prin energia Sfântului Duh” 23). ,,Suirile
acestea, în limbajul Părinţilor, sunt următoarele: Rugăciunea curată,
căldura inimii, energia sfântă, lacrimile inimii, pacea gândurilor,
purificarea minţii, contemplarea tainelor, strălucirea minunată,
luminarea inimii, desăvârşirea. Aici se realizează porunca Domnului:
«Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este». Sufletul
ajunge acum la starea aceea de înţelepciune pe care dumnezeiescul Apostol
Pavel o numeşte  «înţelepciunea ascunsă în taină» “ 24).
   Este destul de dificil să descriem această stare de contemplaţie supremă,
când credinciosul poate fi dăruit cu vederea Luminii dumnezeieşti.
,,Apariţiile în care Iisus S-a lăsat văzut de ai Săi, în slava Sa ridicată din
moarte, au fost fără îndoială momente ale sfârşitului istoriei în mijlocul ei,
vedere eshatologică ce depăşea « vederea şi cunoaşterea credinţei» “ 25).

Cele două elemente, a stării trupului transfigurat cu toate simţurile
sale şi copleşit de lumină şi de bucurie, ca şi chilia şi lumea întreagă
golite de forme apăsătoare, indică fenomene de trăire îndumnezeitoare,
atât cât este îngăduit pe pământ, care au cercetat pe nevoitorul Benedict
de Nursia. ,,Această învăţătură despre îndumnezeirea omului prin
Întruparea Fiului lui Dumnezeu ne lămureşte pe deplin de ce în creştinism
trupul nu mai e mormânt ca în elenism (σϖµα = ση∼µα) , ci templu al
Duhului Sfânt; în ce chip ea, adunare a atâtor păcătoşi născuţi din nou în
valurile Duhului, formează trupul lui Hristos, neavând întinăciune, nici
zbârcituri, nici altceva de acest fel “ 26). Trăiri deosebite ca acestea au
avut Preacuvioşii Antonie cel Mare 27) şi Pahomie 28), Sfântul
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Simion Noul Teolog 29)  şi alţii. Starea
dobândită exprimă nu numai rolul

Sfântului Duh în viaţa de credinţă ci şi  caracterul personal al
acestei întâlniri cu Hristos. O lungă încordare de purificare şi de
rugăciune anticipează această realizare duhovnicească supremă. Este
vorba, aşadar, de participarea omului întreg, trup şi suflet, realitate
care nu constituie un obstacol în evoluţia sa spirituală, ca în teologia
Fericitului Augustin 30). Chiar şi Papa Leon cel Mare, pontiful care a
oprit pe Atila la porţile Romei, nu vorbea în Occident decât de
transfigurare 31). Mai însemnăm că, în Răsărit, Sfântul Grigore Palama
a evidenţiat adevărul scripturistic şi patristic: Dumnezeu este pururea
în Cosmos prin energiile Sale necreate şi divine. În schimb, Thoma de

Aquino şi alţi teologi apuseni au fost preocupaţi de vederea esenţei
Creatorului 32), rămas totuşi departe de credincios.

Despre această teologie energetică, printre altele, va fi conversat
ilustrul Dionisie Smeritul cu prietenii săi din Roma şi din alte centre ale
Italiei. În rândul acestora trebuie să  numărăm mai întâi pe Patriarhul
călugărilor latini. Prin poziţia sa înaltă de consilier, după mulţi ani de
activitate la centrul eparhial, cu o autoritate teologică recunoscută în
mediile romane, ca şi la Constantinopol, Dionisie Străromânul a putut
răspunde tuturor interpelărilor contemporane. Ne referim atât la cei
interesaţi de stingerea rătăcirilor anticalcedoniene cât şi la doritorii de
modele autentice de viaţă dreptmăritoare şi de posibilitatea organizării
monahale după tradiţie patristică.
    Un argument în plus faţă de cele schiţate până aici: Propunem să se
compare viziunea lui Hristos la Sfântul Benedict, la Preacuviosul Pahomie
cel Mare 33) şi la Ieromonahul Dionisie Areopagitul şi Smeritul 34). După
părerea noastră, demonstrată în mai multe volume, cel din urmă este
numele istoric şi adevărat al autorului tratatelor pseudoareopagitice 35).
În aproximativ toate trei, Mântuitorul apare şezând pe tron, iar slava Sa
este mărită de lumea scăldată în raze de lumină suprafirească şi de
îngeri Care îi contemplă chipul sau îi proslăvesc prezenţa. ,,...Această
Figură trebuie înţeleasă ca fiind a Doua Persoană a Treimii” 36).

Mai adăugăm că Sfântul Benedict acorda harului rolul său în
realizările credinţei, în conformitate cu hotărârile Sinodului de la Orange
(529). Contribuţia Călugărilor sciţi la această controversată adunare
este recunoscută astăzi.
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*
Colaborarea evidentă  a

mesagerului Tomisului  cu Patriarhul călugărilor din Apus a
stabilizat forma monahală de viaţă în Italia. În felul acesta a fost
posibil un schimb curent de înalte valori teologice şi de evlavie între
Răsărit şi Apus. Faptul a consolidat apoi unitatea romano-bizantină,
în preajma eliberării Italiei de goţi, şi totodată a mărit rezistenţa faţă
de năvălirile barbare repetate. Cultura occidentală a ştiut să
beneficieze de aceste realităţi.

Vedem bine astăzi, vizita Sanctităţii Sale Papa Ioan-Paul al
II-lea în România mileniului încheiat de curând a avut precursori
iluştri şi dreptslăvitori, încă din veacul al VI-lea.
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 Despre onoare
pentru unii curaj, pentru alţii nebunie

Dr. Iosif Niculescu

Se spune despre cel care se laudă cu faptele lui că este ca
un vânător. Într-adevăr, vânătorul (aici este vorba de vânătorii cei
de demult, care se confruntau cu balauri şi fiarele sălbatice) de la
sine tinde să demonstreze vitejia lui, descriind jivinele cu care s-a
luptat a fi fost de dimensiuni cât mai mari şi ferocitate care cu greu se
poate reprezenta prin cuvinte.

Cu cât fiara a fost mai mare şi mai cumplită cu atât victoria
asupra ei demonstrează existenţa, în cel care s-a confruntat cu ea şi a
biruit-o, a unor calităţi, virtuţi ieşite din comun. Căci în afara iscusinţei
în mânuirea armelor şi a puterii fizice este necesară, în primul rând,
existenţa acelei calităţi sufleteşti, numită curaj sau vitejie, manifestată,
în primul rând, prin îndrăzneala de a ieşi la luptă în condiţii defavorabile
cu astfel de exemplare existente În natură, care parcă le-a creat spre
a-i oferi omului prilejul de a-şi arăta superioritatea sa nativă. Căci doar
aşa a învăţat la şcoală sau ştie din spusele bătrânilor că omul, creaţia
cea mai aleasă a lui Dumnezeu este rege al creaţiei căci a fost zidit
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

La acest drept de a se lăuda, câştigat de breasla vânătorească
în felul unei răsplătiri cuvenite curajului său, pot fi părtaşi şi bătrânii,
care dacă au avut parte de o viaţă care S-a desfăşurat cum zicea
Berito Masolimi: „Vivere pericolosamente”, au ce povesti -  ajunşi la
vârsta senectuţii - fie nepoţilor naturali fie celor căpătaţi prin oferirea în
scris a păţaniilor lor de viaţă. Ele pot face parte dintr-o înşiruire cursivă
de fapte - memoriile - fie expuse fragmentar, în măsura în care memoria
fiecăruia a reuşit să păstreze unele episoade care luate la cunoştinţă
oral sau scris, pot reprezenta documente alcătuitoare de istorie sau
elemente ale unei tradiţii care încearcă a păstra pe calea cea mai
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comună de transmisie, a amintirilor,
pomenirea unor stări şi fapte care au

caracterizat o epocă mai lungă sau mai scurtă din viaţa
omenească, luată individual, dar şi în ansamblul ei social.

Era prin 1960, în declinul domniei „românului” Gheroghe
Gheorghiu-Dej (care nu ştia prea bine româneşte), epocă în care
prigoana anticreştină era la vârf, în care în şcoli se propovăduia
inexistenţa lui Dumnezeu, în care mersul la Biserică era socotit fie
un delict, fie o dovadă de abscuratism, epocă în care se organizau
tot felul de activităţi quasi-oficiale, menite să-i oblige pe creştini să
fie prezenţi la diverse manifestări tovărăşeşti, sociale, culturale,

muncă voluntară (de fapt forţată) şi alte invenţii drăceşti ca să-i oprească
pe români de a merge la biserică, duminica şi chiar eventual prin
stratageme organizatorice să-i arate culpabili şi chiar într-un fel sabotori
ai acţiunilor de partid (mai târziu botezate de bâlbâitul din Scorniceşti
drept „spirituale”).

Era în epoca în care în mod viclean preoţii se autodenunţau
prin rapoartele la şedinţele de „Orientare profesională” în care începutul
raportului obligator conţinea numărul participanţilor la Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie, cifră pe care Securitatea o controla pe calea
„informaţiilor” venite de la cântăreţii de strană care în proporţii extrem
de ridicate erau informatori ai Securităţii. Era epoca în care profesorii
şi învăţătorii făceau spune la gură cuvântând „tineretului” (care este „al
partidului”) că nu este Dumnezeu, epoca micilor tragedii familiare, copilul
auzind de la părinţi şi mai ales de la bunici că este Dumnezeu, iar la
şcoală cu autoritatea de care încă se mai bucurau „cadrele didactice”
se afirma inexistenta Creatorului trecându-se la măsuri represive, mai
întâi morale asupra copiilor (o raritate) care îndrăzneau a-i contrazice.

Aşa s-a surpat tradiţionala şi multimilenara autoritate matern-paternă
- păstrată la români chiar din vremea „păgânismului” Zamolxian şi
transferată în atmosfera blândului Fiu Iisus din Nazaret, care din frageda
vârstă îşi ajuta tatăl adoptiv, pe teslarul Iosif la truda zilnică de câştigare
prin muncă acerbă a pâinii cea de toate zilele. Aşa spuneau bătrânii, aşa
scria prin cărţile de „religie” acum scoase din inventarul şcolilor.
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Era în epoca în care preoţii,
supunându-se „modificării” rânduielii
Sfintei Predanii a Sf. Liturghii, numai pomeneau la Sf.
Proscomidie Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, căci aşa modificase
Patriarhia tipicul.

Era în epoca în care Partidul prezicea şi aştepta cu
nerăbdare acea clipa în care Biserica creştină se va desfiinţa de la
sine prin lipsuri de preoţi, căci cei în funcţie erau zoriţi spre moarte,
fie prin băgare pe temeinice motive în puşcărie, lagăr sau canal
(proporţia 1 din 5) fie li se făceau zilele amare în parohie prin felurite
şicane, fie prin ruperea armoniei familiare, preoteasa în calitate de
profesoară sau învăţătoare trebuia să facă faţă „obligaţiilor” de serviciu
în activităţi ce nu aveau nimic de a face cu creştinismul,
Fie, în sfârşit, în epoca n care mulţi preoţi erau convinşi că ei sunt
„ultimii mohicani” şi că după moartea lor Biserica se va închide.

Era în epoca în care dată fiind „libertatea cultului” tinerii care
urmau învăţământul teologic erau ispitiţi în fel şi chip să-şi facă „rost” de
o plasare într-o slujbă laică, deoarece „viitorul ca preoţi nu era asigurat”.

În acea epocă păstrându-mi părinteasca obişnuinţă de a merge
duminica la biserică, nefăcând din aceasta un secret, fusesem nevoit să
plec „de bună voie” din Bucureşti, deoarece gradul medical de medic
primar obţinut prin concurs nu era compatibil cu ocuparea unui post
de serviciu spitalicesc (în acea vreme nu erau în toată ţara decât cca
150 de medici primari) fiindcă ocuparea unui post de şef de serviciu
presupunea existenţa poziţiei de „membru de partid”. Fără aceasta nu
era posibil a fi „şef” pe undeva. Aşa era „dispoziţia” de sus, fără ca
aceia care o aplicau să poată arăta un temei scris al comportării lor.
Căci „partidul” nu se obosea să dea în toate cazurile şi ordine scrise.
Mă rog, cuvântul tov. prim secretar de la Regiune putea fi contestat
de cineva? De aceea fusesem silit a pleca din Bucureşti din clinica a
III-a chirurgicală a Spitalului Brâncovesc condus de regretatul Prof.
Dr. 1. lacobovici, „liber cugetător” şi să mă aciuiez la un spital rural din
Jud. Muscel (azi Argeş) aşezat într-o comună rurală Racoviţa, vecină
cu viitorul oraş (actual) Mioveni (pe atunci sat fără primărie) pe
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teritoriul căruia s-a construit
începând cu 1962 actuala fabrică de

automobile „Dacia” (azi Dacia-Renault). Având în vedere
proiectata viitoare fabrică, autorităţile de stat şi partid, lucrau cu
precădere la comunizarea locuitorilor aşa că activitatea religioasă
locală se afla sub ochiul vigilent al partidului. Secretarul de bază al
organizaţiei de partid comunale făcea parte dintr-o familie de ţărani
localnici ocupată mai ales cu grădinăria, şi ocupau diferite funcţii
administrativ politice (primar, şef al C.A.P.-ului, diverse funcţii în
cadrul administraţiei, etc.).

Deşi locuiam în comună, prin reforma serv. medical din
1956, fusesem mutat de la zisul spital rural şi detaşat la un alt spital de
acelaşi tip, Călineşti, fiind obligat a face o navetă pe care nu îndrăznesc
a o descrie fiindcă nu aş fi crezut vreodată că-i voi putea supravieţui.
Navetă în care transportul era asigurat de mersul pe jos, cca 10 km
zilnic, tren şi autostop cu rarele maşini care circulau pe acea vreme,
fiind obligat să „semnez” condica la ora 8 dimineaţa (în cazul întârzierii
chiar cu 15 minute mi se reţinea ziua din salariu) (cinste democratică)
aşa că plecând la ora 15 de la spital, ajungeam acasă frânt de oboseală
cel mai curând la ora 18!

În aceste condiţii am făcut naveta aceasta 8 ani şi nu mi-am
dat sufletul. La spital făceam operaţii de tot felul, uneori depăşindu-l
pe acel 15, iar la 4 zile făceam şi de gardă. În acea perioadă s-a
întâmplat sau mai bine zis a avut loc episodul pe care vreau să-l relatez
şi în care ca orice vânător sau bătrân (am 92 de ani) am dreptul să mă
laud cu o faptă pe care în contextul acelor vremuri pe care am vrut să
le înfăţişez prin cele de la început, a constituit, după părerea mea, un
act de mare curaj, după a altora (inclusiv familiar) un act de nebunie.

Era toamna târziu - ploua, bătea vântul şi era frig. La
aproximativ ora 6.30 aşteptam alături de aproape 20 de alţi călători,
muncitori, elevi, etc. autobuzul care făcea, începând de la acea oră,
cursa la Piteşti (cale de cca 17 km).
.

Era, de fapt, prima parte a aventurii de a ajunge la
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Călineşti căci de la Piteşti „speram”
ca prin autostop să parcurg partea a
doua a călătoriei (alţi cca 20 km).

Toată lumea aştepta cu nerăbdare autobuzul care, însă, în
acea dimineaţă a întârziat cca 15 minute. Aparent ceva fără
importanţă, dar pentru navetiştii care de la Piteşti trebuiau să-şi
continue drumul cu alte trenuri sau autobuze cu ore fixe de plecare,
acest 15 minute avea o mare însemnătate. Pe acea vreme şoseaua
pe care se circula, era doar „pietruită” aşa că întreg parcursul era
plin de gropi şi bălţi de apă, în una din ele oprind aşteptatul autobuz.
În vacarmul ce s-a iscat la oprirea rablei aceleia s-a auzit, la un
moment, vocea dominantă a unui bărbat, care înjurând pe şofer a invocat
în mod neruşinat şi iresponsabil numele Domnului Iisus Hristos şi al
Prea Curatei Sale Maici. Nu cred că este cazul să repet injuria, ea este
prea bine cunoscută. Eram la câţiva paşi distanţă de acel personaj.
Când am auzit înjurătura, în starea mizerabilă sufletească în care mă
aflam, am fost ca ars auzind neruşinatele cuvinte. M-a cuprins o revoltă
atât de cumplită încât i-am strigat: „Nu ti-e ruşine, domnule, să-L înjuri
pe Dumnezeu? Ce fel de pildă dai dumneata tineretului aici prezent?
Eşti om în toată firea! Să-ţi fie ruşine!” Cel ce s-a uitat „de sus” la mine
(avea şi dreptul fiindcă mă depăşea cu mult ca talie) şi mi-a răspuns pe
un ton impertinent: „Cine eşti tu, bă!”, deşi mă cunoştea cine sunt! Nu
m-am putut abţine şi i-am răspuns nu cu vorbe, ci croindu-i două palme
zdravene pe obraji. A rămas încremenit şi nu a mai scos nici o vorbă.
Cine era cel pălmuit? Era tocmai primul secretar de partid al organizaţiei
P.C.R. Mioveni, omul care lega şi dezlega toate cele în viaţa comunei.

Bineînţeles că m-a dat în judecată la instanţa judiciară
comunală, aşa cum exista în acea vreme.

Nu m-am prezentat la acel zis „proces”, dar i-am trimis vorbă
că de se va mai întâmpla să-l mai aud şi altădată pronunţând acele
injurii, va păţi la fel. Judecătorilor, aleşi din membrii de partid locali, cu
care am stat de vorbă le-am spus: aşa educaţi voi poporul? Voi
pretindeţi că prin doctrina voastră cea nouă, vreţi să modelaţi un tip
nou uman. Ce fel de om nou? Cu înjurături lui Dumnezeu?
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Vai de voi! Au înţeles şi au
clasat „cazul”, dar în memoria locală

am rămas acelaşi „reacţionar” care nu poate fi reeducat. Drept
care, când au avut posibilitatea, s-au răzbunat: mi-au dărâmat
casa după ce au jefuit-o şi nici azi cu toată „revoluţia anticomunistă”
din 1989 nu mi s-au recunoscut drepturile de demolat, conferite
prin lege.

A apăra onoarea este o datorie. Japonezii fac din aceasta
un „casus vitae”. Evul mediu a căzut în o extremă aproape
asemănătoare. Dar eu cred că nu atât propria noastră onoare
trebuie să ne-o apărăm, ci mai ales a acelora care nu pot să şi-o

apere în mod personal. Este vorba de lumea cea de dincolo, care fie
că este reprezentată prin persoane divine, îngeri sau sfinţi, nu se pot
apăra prin mijloacele comune omeneşti de injuriile aduse de cei muritori.
Asta nu însemnează că nu pot, ci aşa cum spune poporul: „Dumnezeu
nu bate cu ceasul!” Dar aşa ceva EI a rânduit, tot ce gândim, spunem
sau înfăptuim se scrie în Cartea Vieţii din cer, unde nu poate umbla nici
o forţă pământească. Şi la vremea în care acea lume, fiecare în parte
cum va socoti, vor plăti cu vârf şi îndesat fiecare aşa cum o merită!

De aceea, primul citat în istorie ca apărător al onoarei divine a
fost acel tânăr cioban - David - fiul lui Iesei, care auzind hulele pe care
handicapatul Goliat le profera la adresa Dumnezeului israelit, nu a ţinut
seama de disproporţia dintre el şi hulitor şi a îndrăznit a-l înfrunta zicând:
„Până când acest netăiat împrejur (echivalent acum cu nebotezat) va lua
în deşert numele lui Iahweh? Fapta lui vitejească a străbătut cu faima ei
mileniile şi i s-a scris în cartea vieţii de unde nu se va şterge niciodată.

Ostaşii care pun mâna pe arme şi apără ţara, mor cum se
spune: „Pe câmpul de onoare”!

Între cele două războaie mondiale, când mârşava armă a lui
antihrist, politicianismul s-a abătut cu furie asupra poporului român,
singurul român care a ridicat braţul spre apărarea poporului şi ţării
româneşti, în numele apărării onoarei unui popor şi ţări batjocorite şi
trădate de goliaţii vremurilor moderne a fost Corneliu Zelea Codreanu.

În „Cărticica Şefului de cuib” legea onoarei figurează la
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loc de cinste. Afirmând că legionarul
este un om de onoare, aduce în
conştiinţa românilor pomenirea faptelor tuturor celor care
apărând onoarea altora şi ferindu-se el însuşi de a face fapte
dezonorante, a încercat a ridica modul de implicare a românului
de jos din sfera „interesului” în aceea a „îndatoririi” care plutind
deasupra lucrurilor pământeşti asigură începerea împlinirii spirituale
a omului - Îndumnezeirea - aşa cum a proiectat-o Dumnezeu dintru
începutul zidirii omului.

Practicarea acestei virtuţi, recomandată de Corneliu Zelea
Codreanu, a fost arma cu care el a încercat să-i înveţe pe români
să combată mişelnicul materialism, care acum la apogeul său este gata
a arunca omenirea într-un dezastru ireparabil. Dar după cum atunci la
arderea Sodomei şi Gomorii, soarta acelor păcătoşi a fost pecetluită
de fuga singurului drept dintre ei, iar în vremea lui Ilie, Dumnezeu
renunţând de a repeta pedeapsa focului, s-au dovedit salvatori cei
7000 din Israel, cunoscuţi numai de Dumnezeu care nu-şi plecaseră
genunchii în faţa lui Baal, sperăm că şi astăzi, în „vinovata” de toate
relele Românie, vor fi fiind alţi 7000 sau câţi or fi fiind, care nu şi-au
plecat genunchii în faţa lui Baalului modern - banul - şi pentru care
Dumnezeu nu va arde şi România. Speranţa noastră în existenţa celor
7000 se află în supravieţuirea (încă) a celor trecuţi prin Jilava, Aiud,
Gherla şi Piteşti, care şi-au păstrat mărturisirea tinereţii neîntinată.

De dincolo de mormânt încă mai răsună cuvintele ultime ale
prof. dr. George Manu: „Nu am făcut nici un compromis”. În acele
ultime clipe el nu s-a gândit să lase vreun cuvânt oarecare familiei sau
prietenilor, ci a ţinut să-şi mărturisească ţinuta legionară de om de
onoare. Ultima lui suflare a fost închinată împlinirii acelei porunci trasate
de Corneliu Zelea Codreanu: „legionarul este un om de onoare”.
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 Tinerii-Familia-Lumea

Butoniada
Cristian Şerban

Există un cuvânt biblic foarte încurajator pentru tot omul care
bate la porţile mântuirii. Se spune: ,,Bate şi ţi se va deschide!’’, ,,Cere
şi ţi se va da’’ ,,Caută şi vei găsi’’. Exerciţiul acesta terapeutic, biblic şi
deloc versatil (Matei 7,7) îl îmbie pe om la o sublimă alergare. Scriptura
este aşadar, cea care îndeamnă omul spre o alergare, aproape la fel de
utilă ca respirarea unui aer sănătos. Dar există şi alte tipuri de alergare,
şi asupra alergărilor nesănătoase s-ar cuveni să ne aplecăm măcar
sufletul, dacă mintea şi instinctele noastre cer altceva.

La început a fost televizorul! Alb-negru! ,,Cutia cu maimuţe’’,
mai apoi, a evoluat, astfel încât, televizorul cumpărat dintr-un salariu
de ,,ceauşel’’ şi care oricum avea vreo două lămpi care filau, a ajuns la
un unchi de la ţară, undeva în pod. Apoi a fost ,,goana’’ după
televizoarele color. După 1990, în România, din metru în metru, la fel
de prezente şi insistente ca şi cârciumile, au apărut magazinele cu
televizoare second-hand. Curată afacere, monşer!

Plăcerile, păcatul şi mania pentru mulţi nu au gradaţie - simţul
selectiv a murit fără să aibă şansa de a se naşte! – şi cu stoicismul uşor
sadic, specific beţivului care deschide cârciuma la şase dimineaţa, scriind
condica unei noi ,,sute de vodca’’, omul scoate bani pe televizor şi-şi
îndeplineşte rebarbativul ritual. Alergarea second-hand a avut şi ea
prohodul ei, atunci când s-a intrat în epoca ,,glorioasă’’ a creditelor. Cu
un credit frumuşel -,,doar cu buletinul’’ (plus alte acte, care din lipsa
spaţiului n-au mai încăput în reclamă) - românul şi-a luat televizor. Nou!
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Şi să te ţii alergare! Telecomanda este fără doar şi poate cel
mai atins obiect din casă. De aceea când am văzut un reportaj cu iz de
zeflemea la adresa microbilor ce stau înghesuiţi pe telecomandă ca la o
nuntă funestă, nu prea mi-a venit a râde. Să nu fim habotnici! Pe chiar
Prea Fericitul Părinte Teoctist l-am văzut cu ,,obiectul alergării’’ la
îndemână. Prea Fericitul a lăudat un anumit canal de televiziune şi a
apreciat justeţea ştirilor prezentate de acel post TV. Înţeleg din asta că
noi cei păstoriţi, trebuie să imităm acţiunile şi faptele păstorului şi să nu
fim ,,încuiaţi’’ la minte. De fapt, habotnicii sfârşesc prin a-şi refula
pornirile şi instinctele în alte direcţii poate nesănătoase, ori se lasă striviţi
de propria solicitudine. Aş spune, după biata-mi pricepere, că e mai
bine a diminua încetul cu încetul decât a eradica. O boală trece dacă o
tratezi agale, ci nu iei pastila şi peste noapte te vindeci.

Dar să revenim la alergare. Televizorul, cel de marcă – nu
spun firma, parol! – deja tronează în sufragerie: ,,Ai auzit, soro? S-au
ieftinit televizoarele!”. ,,Oh, ce bine! Mai pun unul în dormitor şi dacă
mi-ajung banii, mai pun unul şi-n bucătărie!...’’. ,,Butoniada’’ care a
împlinit, de curând în România, şaisprezece ani este mai atractivă, când
,,lupţi’’ la trei aparate, că şi Carl Lewis a participat demult la patru
probe olimpice şi a luat medalii de aur la toate patru.

,,Frumuseţea’’ butoniadei însă de abia de acum încolo începe.
Vine omul de la serviciul său şi ,,ţuşti’’ în fotoliu cu telecomanda în
mână şi cu cafeluţa, aşa un pic mai slabă, undeva pe măsuţă:
,,Aşaaaaaa! Păi să vedem ce ne mai dau ăştia azi! Păi pe canalul ăsta
nimic, pe canalul cutare nimic, pe cutare nimic….’’. Peste treizeci de
minute firul răbdării deja se rupe, iar renumiţii ,,pitici ai creierului’’ îşi
fac apariţia. Pune mâna pe telefon: ,,Măi vecine, de ce m-oi fi băgat eu
la firma asta de cablu că nu e bună de nimic?”. ,,Ei, măi vecine, eu ce
să-ţi fac!? Ţi-am spus de la început că mai bine ar fi fost să te abonezi
la firma cutare, care are 42 de canele şi oferă şi reduceri la instalare…’’.

Zis şi făcut! Alergarea continuă cu o decablare, o recablare şi
ritualul se reia cu obstinaţie: ,,Îmm…Patruzeci şi două de canale. Mamă,
ce mai răsfăţ! Ia să văd. Pe canalul ăsta nimic, pe ăsta publicitate, pe
ăsta nimic, pe ăsta nimic….!!!?e:’’. Şi urmează concluzia: ,,Măi să fie!
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Tot fac eu rost de bani şi-mi pun satelit
din acela. Să vedem! Nici pe două

sute de canale nu găsesc ce-mi place?’’.
La finalul butoniadei, ca un umil serv al acestui ,,sport’’

daţi-mi voie să observ că omul caută în imaginile înghesuite în televizor
o reflecţie a vieţii sale. De aceea, îi este greu să hotărască pe ce
canal TV zăboveşte, fiindcă degeaba omul îşi caută viaţa într-o cutie.
Astfel dintre toate alergările, – dintre care multe sunt de folos, cum
ar fi alergarea pe la mânăstiri în pelerinaje, alergarea pe la hramuri
de biserici, pe la sfinţiri sau târnosiri sau alergarea după cuvântul de
mântuire şi înţelepciune, după o carte sfântă - ,,butoniada’’ se încheie

cel mai rău fiindcă ne consumă viaţa ireversibil şi are aparenţa unei alergări
care, fiind lipsită de viaţă, aduce mai mult a moarte spirituală.

De aş fi mai în vârstă, aş lăsa aceste ultime rânduri pe seama
priceperii sau nepriceperii mele, dar fiindcă sunt încă la anii în care
învăţ, cât de important este în viaţă mersul biped, o să-l las în locul
meu, să grăiască, pe Noica :

« Acestor  simpli spectatori la spectacolul fără sfârşit al
lumii, cititorilor  de ziare şi privitorilor la televizor, lor le trebuie
acordată veşnicia, ca despăgubire pentru că n au putut să
desăvârşească nimic şi, deci,  să se săvârşească » (Constantin Noica).

Copilul în lumea televiziunii,
între a devora şi a fi devorat

Cristian Şerban

Deunăzi, o voce tunătoare izbucnind din interiorul cutiei pe
care îndeobşte o numim televizor, anunţa: ,,Urmăriţi programul nostru!
Noi facem irealul să pară cât se poate de real!’’.

Este evident vorba de un slogan publicitar, un promo agresiv
pentru un film de acţiune. De când televiziunea se manifestă în procente
îngrijorătoare, mai mult ca un instrument de manipulare, ca
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instrument al satanei, ci nu ca un
paliativ, astfel de manifestări agresive,
menite să scuture fiinţa să o descentralizeze şi să o înrobească,
se fac simţite zilnic la orice oră, pe orice program, fie el chiar un
program ce se adresează copiilor.

Cine poate oare să transforme prin intermediul lumilor
imaginare, irealul în real, întunericul în lumină, minciuna într-un
adevăr relativ? Doar acel cineva sau ceva care se opune actului
fundamental al creaţiei, ca operă a lui Dumnezeu, doar acela care
nu recunoaşte că Dumnezeu a creat lumea văzută şi lumea nevăzută
şi că alte lumi sunt plăsmuiri.

Pe firul imaginaţiei păcătoase, a ,,lumilor’’ virtuale şi fantasmelor,
oamenii din faţa televizorului, în special copiii, de câteva decenii încoace,
se închină unui nou idol: televiziunea. Unii petrec ziua întreagă în faţa
ecranului, dintr-o foame de imaginar greu de explicat, dintr-o foame
de păcat care nu are raţiuni decât pur umane şi distructive. Astfel copilul,
chiar şi prin intermediul unui ,,inofensiv’’ desen animat, se plimbă pe
planete inventate, combină specii, participă la distrugere şi crimă, consimte
la existenţa zeilor, semizeilor şi eroilor fabuloşi. În faţa televizorului copilul
tresaltă, explodează, chiuie, exultă, râde sau plânge, exact în momentul
în care paşii săi ar trebui să fie îndreptaţi spre cunoaşterea naturii, spre
plimbări în parc sau locuri de joacă, spre cărţi formative sau lecturi uşoare,
spre cunoştinţe care au duhul lumii neizvorât din satanisme, ci ancorat în
firescul naturalului sădit de Dumnezeu în om.

Copilul nu mai admiră florile; el vrea să fie Harry Potter şi din
flori să facă şerpi. Copilul nu mai admiră alţi copiii care îl îndeamnă să
participe la jocuri nevinovate; el admiră hoardele, armatele de ,,orci’’,
ca cele din ,,Stăpânul inelelor’’, gata oricând să ucidă şi să distrugă
pentru a câştiga de partea lor, puterea unui inel magic şi mincinos.
Copilul nu mai surâde când mama sa îl ia în braţe şi îl provoacă să
înveţe un cântecel sau o poezie; el este destul de ,,bărbat’’, sau destul
de ,,coaptă’’, dacă este fetiţă, încât să vorbească deja o engleză stâlcită
şi să înjure. Engleza ,,buclucaşă’’ a învăţat-o, de exemplu,  în serialul
The Tofus, care  îi îndeamnă pe cei mici, sub pretextul dragostei
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de natură să fie excentrici, să
mediteze în poziţii yoga şi să caute

starea de nirvana. De înjurat, a învăţat să înjure după ce părinţii
i-au îngăduit să urmărească seriale ,,de comedie‘’, periculos de
obscene, cum ar fi ,,La bloc’’, ,,Gogomanii’’ sau ,,Meseriaşii’’.

Tot ce ne îndepărtează de natural de creaţia lui Dumnezeu,
de frumuseţea zidirilor este crimă împotriva bietului suflet. Frumuseţea
mării, semeţia munţilor, seninul cerului, diversitatea animalelor,
farmecul deosebirii plantelor, strălucirea pietrelor, îmbinarea
armonioasă a mirosurilor, ospăţul îmbelşugat în de toate pe care ni-
l oferă natura, stări şi lucruri cântate şi aplaudate de Sfântul Grigorie

de Nazianz în Cuvântările despre Dumnezeu, sunt lăsate la urmă. Spiritul
de turmă, modernismul, mondenul, cochetăria şi snobismul cheamă lumi
ireale, virtuale, imaginare, care cel mai adesea sunt satanice.

Când, ore în şir, stăm la televizor şi ne cantonăm în virtual, în
acelaşi timp, nu recunoaştem actul de creaţie al lui Dumnezeu şi ne
asumăm respingerea de bunăvoie a naturii, a zidirilor şi a frumuseţii
desâvârşite a lucrărilor treimice. Noi şi copiii pe care îi îndemnăm să
devină devoratori de televiziune devenim asemenea lui satan, care,
nemulţumit de cele create cu perfecţiune de Dumnezeu, a vrut să devină
el însuşi ca un dumnezeu şi s-a răzvrătit, îndemnând şi alte duhuri la
răzvrătire. Ca părinte, când îi las copilului ore în şir telecomanda dându-
i suprema libertate să aleagă ce vrea dintr-un program TV, sunt ca
acest satan, care, în răbufnirea sa violentă de a fi împotriva lui
Dumnezeu, a devenit capabil să dărâme o parte semnificativă din stelele
cerului: ,,Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a
aruncat pe pământ’’ (Apocalipsa 12,4). Îi dărâmăm copilului
conştiinţa, îi dărâmăm bucuria de a fi, îi dărâmăm ceea ce cu migală s-
a străduit Dumnezeu a sădi aproape de perfecţiune în om.

Între real şi ireal, aşa cum ne poartă televiziunea, mai rămâne o
singură concluzie de tras. Părintele care îi permite copilului său să fie
stăpân peste telecomandă, să fie mai ,,televizoman’’ decât o arată bunul
simţ şi dreapta măsură, consimte de bunăvoie la un act diabolic, care
înseamnă transformarea odraslei sale din copilul devorator de TV într-
un copil devorat.
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Este internetul periculos pentru
copii?

Cum poţi să ştii dacă copilul tău este în siguranţă atunci când
navighează pe internet, dacă vorbeşte cu prietenii lui sau cu diverşi
necunoscuţi, care nu au cele mai bune intenţii? La fel ne-am putea
întreba dacă suntem în siguranţă atunci când mergem pe bicicletă sau
când facem primii paşi.

Răspunsul: „Orice lucru poate fi folosit pentru a face bine sau
pentru a face rău”.

„Siguranţa online a copilului” a fost tema dezbătută la masa rotundă
organizată de Microsoft Romania, unde reprezentanţi ai societăţii civile,
mediului de afaceri şi autorităţilor au încercat să găsească soluţii pentru
prevenirea ameninţărilor online, cărora le cad victimă, în special, copiii,
dar şi pentru stoparea activităţilor ilegale şi dăunătoare de pe internet,
adresate minorilor.

Internetul - pozitiv sau negativ?
Deşi fraudele cu carduri bancare pe internet sunt la ordinea zilei şi

aproximativ 75% dintre articolele de presă sunt negative la adresa
internetului, „internetul este ceva bun şi aşa şi trebuie promovat”, a
spus Virgil Spiridon, şeful Serviciului de Combatere a Criminalităţii
Informatice.
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Important este ca tinerii, tutorii
şi părinţii lor să fie bine informaţi şi

să ştie cum să se „păzească”. În acest sens, Microsoft România
împreuna cu „Salvaţi Copiii” şi MECT lucrează la realizarea cursului
on-line: „Tinerii în siguranţă pe internet” adresat copiilor cu vârste
între 7 şi 16 ani, care va fi introdus din septembrie în curricula
gimnazială şi preuniversitară.

Este vorba despre o pagină web adresată elevilor, profesorilor,
dar şi părinţilor în care personaje de benzi desenate descoperă
modalităţi sigure de accesare a spaţiului virtual. Ei vor putea, astfel,
vizualiza poveşti interactive prin care li se explică, treptat, cum se

foloseşte corect internetul, cum îşi pot parola informaţiile, ce înseamnă
un virus sau un spam, dar şi că nu pot avea încredere totală în persoanele
cunoscute pe internet.

Deşi în România cazurile de pornografie infantilă pe internet nu
sunt foarte răspândite, anul trecut înregistrându-se doar 10 cazuri de
acest gen, „tot mai mulţi tineri teribilişti se filmează la petreceri în situaţii
indecente şi pun ulterior imaginile pe internet, fără să ştie dacă este
legal sau nu”, a arătat Virgil Spiridon. Totodată, românii dornici de
imagini pornografice cu minori le pot accesa cu uşurinţă de pe serverele
străine. Fenomenul este mult mai amplu în ţările vestice unde pornografia
infantilă a ajuns să fie a doua mare afacere cu bani murdari, după
traficul de droguri, a adăugat şeful Serviciului de Combatere a
Criminalităţii Informatice.

Deţinerea, producerea sau transmiterea de imagini pornografice
cu minori pe internet sunt considerate infracţiune, a atenţionat Spiridon,
şi pot fi pedepsite cu închisoare de la 3 la 12 ani. Cele mai multe
victime ale pornografiei infantile sunt minorii proveniţi din familii cu
probleme sau daţi dispăruţi.

Caracteristici ale minorilor dispăruţi
Printre motivele invocate de minorii care pleacă de acasă şi refuză

să se mai întoarcă, au fost amintite: neglijenţa sau abuzurile părinţilor,
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conflictele în familie, consumul de
alcool şi situaţia economică a familiei.

Odată plecaţi de acasă, ei aleg:
- vagabondajul – mai des întâlnit la băieţii din mediul rural,

indiferent de vârstă;
- muncile sezoniere – mai des întâlnită la băieţii din mediul

rural de vârste mici;
- plecarea la rude – mai des întâlnită la băieţii de vârste mici,

independent de mediul de provenienţă;
- comiterea de infracţiuni – mai des întâlnită la băieţii de vârste

mai mari din mediul urban;
- cerşetoria şi prostituţia – mai des întâlnite la fetele de vârste mai

mari din mediul urban.
În aproximativ 40% din cazuri, minorii mai fugiseră de acasă sau

din centrele de ocrotire cel puţin o dată, iar dintre aceştia, mai mult de
jumătate fugiseră de peste două ori.

Iniţiativa Microsoft este susţinută şi de Poliţia Română care a inclus
acest program în agenda primei conferinţe regionale dedicate combaterii
criminalităţii informatice. Drepturile de copyright ale cursului online
aparţin proiectului „Ziua Finlandeză pentru Securitatea Informaţiei” şi
WSOYpro. [www.EurActiv.ro - 28 Iunie 2007]

COMUNICAT
Necesitatea efortului comun al societăţii civile,
mediului de afaceri şi autorităţilor pentru un

mediu virtual mai sigur

Bucureşti, 27 iunie 2007: Microsoft a găzduit cea de a treia
masă rotundă privind siguranţa online a copiilor, abordând problema
amplificării în lume a pericolului reprezentat de infracţiunile pe Internet,
care îi implică pe copii. Participanţii - peste 50 de reprezentanţi ai
autorităţilor, ai societăţii civile, profesori, experţi din industrie şi lideri
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de opinie din România - au încercat
să identifice modalităţile de oprire a

activităţilor ilegale şi dăunătoare derulate prin Internet, care îi
vizează pe minori. Evenimentul a fost parte a agendei primei
conferinţe regionale dedicată combaterii criminalităţii informatice,
organizată de Poliţia Română şi Centrul SECI din Bucureşti.
Microsoft şi partenerii săi au prezentat acţiunile desfăşurate pe
parcursul anului 2007 şi planurile lor viitoare.

Masa rotundă a fost organizată în colaborare cu EurActiv
România, International Centre for Missing and Exploited
Children, Salvaţi Copiii, şi moderată de către dna Manuela

Preoteasa.
„Întâlnirea de astăzi este un prilej de a prezenta activitatea

desfăşurată de Microsoft România în cadrul programului început
acum trei ani, al cărui obiectiv este creşterea siguranţei copiilor
care petrec tot mai mult timp online. Am anunţat azi stadiul
programului pilot Child Exploitation Tracking System şi agenda
implementării lui în România. De asemenea, am prezentat
modulele multimedia, interactive, instructive destinate tinerilor
între 7-13 ani, al căror conţinut este accesibil, localizat şi atractiv
pentru a transmite mesaje referitoare la siguranţa online” – a
declarat Paula Apreutesei, Business Strategy Manager, Microsoft
România.

Printre participanţii la masa rotundă s-au numărat reprezentanţi ai
organizaţiilor non-guvernamentale care lucrează cu copii şi tineri, ai
mediului academic, sectorului privat, precum şi jurnalişti…

Sanda Foamete, manager pentru programe educaţionale la
Microsoft România, a prezentat modulele cursului online „Tineri în
Siguranţă pe Internet”, care vor fi publicate pe un site dedicat siguranţei
online. Cursul online conţine un meniu care permite accesarea mai
multor pagini dedicate elevilor, profesorilor, precum şi teste şi materiale
adresate părinţilor sau tutorilor legali ai copiilor.

Pagina pentru elevi conţine benzi desenate interactive construite
ca poveşti-pildă pentru două categorii de vârste: 7-12 ani şi
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13-16 ani. Personajele benzilor
desenate au preocupări specifice
copilăriei şi adolescenţei. Conflictul poveştilor arată cum acţiuni
din lumea reală ale eroilor sunt combinate cu experienţe din lumea
virtuală şi astfel, cum pot apărea efectele nedorite ale navigării pe
Internet.

În pagina de teste pot fi accesate seturi de întrebări selectate
după criteriile de vârstă: 7-12, respectiv 13-16 ani. Tinerii pot testa
singuri înţelegerea noţiunilor pe care le-au întâlnit în benzile desenate
sau în experienţele proprii pe Internet.

Pagina pentru profesori conţine un set de materiale atât despre
ce însemnă protejarea computerului împotriva viruşilor şi a atacurilor
cât şi informaţii despre cum pot fi planificate lecţii despre navigarea în
siguranţă pe Internet. Pagina profesorilor conţine şi un glosar de termeni.

Pagina pentru părinţi şi tutori conţine informaţii despre cum poate
fi făcut Internetul un loc mai sigur pentru copii. Sunt explicate noţiuni
ca: discuţii online, chat, e-mail, mesaje instant, IRC. Părinţii pot afla
cum pot escalada probleme referitoare la Internet pentru care nu cunosc
sau nu găsesc soluţii. Pagina conţine şi un ghid de utilizare sigură a
Internetului în funcţie de vârsta copilului.
Cursul „Tineri în Siguranţă pe Internet” a fost tradus şi adaptat prin
programul Microsoft Parteneri pentru Educaţie împreună cu
organizaţia Salvaţi Copiii şi va fi promovat în şcolile din România
împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi
Inspectoratul General al Poliţiei, odată cu începerea noului an şcolar.
Drepturile de copyright ale cursului online aparţin proiectului „Ziua
Finlandeză pentru Securitatea Informaţiei” şi WSOYpro.
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Nume din cartea vieţii

Rebeca – mireasa lui Isaac

Corneliu C.

„Rebeca..: Vrei să te duci cu omul acesta?”
„Da, vreau”, a răspuns ea. (Gen. 24, 58)

Biografia tinerei Rebeca este un model de viaţă pentru
tinerele din toate vremurile.

Rebeca a fost fata lui Betuel. Tatăl ei a fost unul din cei opt
copii ai lui Nahor, fretele trupesc al lui Avraam. Locul de naştere al
Rebecăi a fost Haran, un mare centru al vremii lui Avraam, vestit prin
cultura sa, faima personalităţilor militare şi filozofice care au poposit în
el. Rebeca era, deci, o arabă, fiică de bogătaş, o fată cu calităţi
excepţionale, cultă şi foarte frumoasă la chip şi caracter.

Isaac a fost fiul lui Avraam şi Sarra la vremea bătrâneţilor lor,
un dar al promisiunii lui Dumnezeu. Ca tânăr, el a fost un băiat cu
calităţi rare, de curăţie, credincioşie faţă de Dumnezeu, în care credea
tatăl său, Avraam, un om de caracter care devine o verigă în lanţul
genealogic al lui Iisus Hristos. El este un patriarh şi strămoş al poporului
evreu, ales de Dumnezeu pentru răspândirea credinţei monoteiste şi a
revelaţiei adevărate printre popoarele lumii de-a lungul istoriei.

Căsătoria ei cu Isaac a fost rânduită de Dumnezeu datorită
rolului pe care avea să-l joace Isaac în planul divin. Căsătoria acestor
doi tineri se realizează prin câteva minuni, cum şi venirea pe lume a lui
Isaac a fost o minune. Avraam încredinţează la bătrâneţe sarcina de a-
i aduce o soţie lui Isaac din ţara părinţilor săi, robului său cel mai înţelept
şi de încredere. Eliezer reuşeşte acest lucru datorită răspunsului divin
la rugăciunea sa de a-i face cunoscut care este fata potrivită de soţie
pentru fiul stăpânului său.
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Căsătoria lui Isaac cu
Rebeca se remarcă prin câteva
trăsături:

1. Este o căsătorie liber consimţită.
Nu se face împotriva voinţei unuia, ci fiecare a acceptat

de bunăvoie. Rebeca este întrebată: „Vrei să te duci cu omul
acesta?” Şi răspunsul ei fără nici o reţinere este: „Da, vreau!”
(Gen. 24, 58).

2. Este o căsătorie consimţită de părinţii ambilor tineri.
Eliezer este robul înţelept şi sincer trimis de stăpânul său

pentru a împlini o slujbă importantă. Descrierea lui Isaac către Betuel,
Laban şi Rebeca o face în cuvinte convingătoare. El a vorbit fără
exagerare, spunând tot adevărul despre bogăţiile lui Avraam, despre
viaţa sfântă a lui Isaac „fiul său preaiubit” căruia „i-a dat el tot ce are”
(Gen. 24, 36). Isaac ducea o viaţă curată, fiind un gânditor şi un
meditativ, un om al păcii şi al înţelegerii. Este omul rugăciunilor
îndelungate şi insistente. El este moştenitorul lui Avraam şi al bogăţiilor
sale. Ce fată nu ar fi dorit să intre în familia lui Avraam, lucru posibil,
dar numai prin căsătorie cu fiul său, Isaac. După ce Eliezer le vorbeşte
despre Avraam şi despre Isaac, ei sunt lăsaţi să cumpănească. Şi decid:
„Iată, Rebeca este înaintea ta; ia-o şi du-te, ca să fie nevasta fiului
stăpânului tău, cum a spus Domnul” (Gen. 24, 51). El le-a câştigat
inima pentru tânărul său stăpân, fiul lui Avraam.

3. Este o căsătorie după voia lui Dumnezeu.
Căsătoria lui Isaac cu Rebeca era în planul lui Dumnezeu. De

aceea, nici Rebeca, nici familia ei nu se opun, căci „de la Domnul vine”
această căsătorie (Gen. 24, 50).

Avraam n-a vrut ca fiul său, Isaac, să se căsătorească cu o
politeistă. Credinţa pe care o primise Isaac prin familia sa l-a format
pentru un destin mare în lume. Viitorul său era măreţ. El a cunoscut un
Dumnezeu glorios şi a fost salvat de la moarte prin îngeri. Experienţa
lui Isaac l-a legat de Dumnezeu pentru orice eveniment mare sau mic al
vieţii sale. El a făcut din Dumnezeu prietenul şi protectorul său. Cum să
nu fi chemat ajutorul divin în această problemă crucială a
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vieţii sale, care era căsătoria? Cine trebuia să fie aleasa inimii sale?
Numai o tânără curată care respecta credinţa sa şi a părinţilor săi. Şi
aceasta a fost Rebeca.

Rebeca era:
a. credincioasă lui Dumnezeu
Credinţa ei reiese din bucuria de a merge cu un om plin de

credinţă în Dumnezeu, la un soţ credincios, la o familie credincioasă.
Divinitatea în care credea Eliezer, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul
lui Isaac, era şi Dumnezeul Rebecăi.

b. smerită, ascultătoare
Deşi era o fată săracă, era respectuoasă, nu era mândră,

arogantă, dispreţuitoare. Ea respecta omul în sine, indiferent de starea
lui socială sau materială. Vorba frumoasă vine numai dintr-o minte şi o
inimă curată. Rebeca era o fată ascultătoare de părinţi, ceea ce o făcea
să fie iubită de ei şi stimată de bătrânii cetăţii. Ascultarea este semnul
unei bune creşteri. Ea este o bucurie pentru părinţi. Ascultarea aduce
răsplată.

c. slujitoare
Ea nu aşteaptă să fie slujită de familie, ci ea slujea familia.

Slujirea ei se vede în asigurarea apei pentru familie, în dragostea de
cămile la adăparea lor şi la orice fel de muncă din gospodărie. O tânără
harnică, slujitoare înseamnă şi o soţie harnică. Hărnicia, slujirea cu
dragoste face familia să prospere. O tânără leneşă nu zideşte casa ei,
ci o dărâmă.
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Actualitatea
religioasã

comentatã

Comuniune frăţească în Biserică
şi misiune spirituală în societate

Cuvântul Prea Fericitului Părinte
Daniel la întronizarea sa ca

Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române (extrase)

 – 30 septembrie 2007-
 „Păstorul cel bun îşi pune viaţa

pentru oile sale”  
(Ioan 10, 11)

[…] Cea dintâi dorinţă şi cea
dintâi datorie a noastră ca nou Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române constă
în păstrarea, preţuirea şi cultivarea
moştenirii spirituale luminoase pe
care ne-a lăsat-o fericitul întru
pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist, pildă de înţelepciune
şi răbdare, de iubire frăţească faţă de toţi creştinii ortodocşi, pildă de
bunătate faţă de toţi creştinii, faţă de toţi oamenii credincioşi şi faţă de
toţi oamenii făcători de pace şi de bine.

În al doilea rând, datoria noastră constantă este promovarea
comuniunii frăţeşti, a coresponsabilităţii şi a conlucrării cu toţi
ierarhii din Sfântul Sinod, pentru a păstra şi apăra credinţa ortodoxă
şi unitatea Bisericii noastre, precum şi de a găsi împreună cu Înalt
Preasfinţiile şi Preasfinţiile lor, împreună cu clerul şi credincioşii mireni
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ortodocşi, căi şi mijloace
corespunzătoare pentru adâncirea şi

îmbogăţirea vieţii spirituale şi a lucrării misionare în parohiile,
mănăstirile, şcolile teologie, instituţiile culturale şi instituţiile social-
caritative ale Biserici noastre, pe baza experienţei de până acum
şi potrivit noilor provocări care vin din partea societăţii
contemporane din ce în ce mai secularizate. Această societate -
adesea, mai mult indiferentă decât necredincioasă – are nevoie de
Biserică, întrucât are nevoie de vindecare şi de comuniune spirituală,
tocmai pentru că identifică libertatea persoanei cu individualismul
egoist şi cu posesia lucrurilor limitate şi trecătoare; ori, viaţa

omenească nu se poate construi temeinic şi constant pe vidul spiritual
al uitării de Dumnezeu şi de vocaţia cerească sau transcendentă a
persoanei umane.

Foarte repede se constată că deficitul de transcendenţă din
viaţa individului produce deficit de umanitate (omenie) în viaţa socială.
Fără perspectivă spirituală sau metafizică, viaţa umană se reduce repede
la „matematică”: număr de indivizi robotizaţi şi cantităţi de produse
finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume închisă în sine,
autosuficientă.

O altă dorinţă a noastră, care devine o datorie, este
intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate, dincolo
de zidurile locaşurilor de cult, prin intermediul a două reţele
bisericeşti ortodoxe la nivel naţional şi anume: radio şi televiziune,
precum şi un cotidian al Bisericii. Experienţa acumulată în acest sens
de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, precum şi de alte mitropolii sau
eparhii din Biserica noastră, ne dă speranţă că ceea ce este necesar
poate deveni posibil prin coresponsabilitate şi conlucrare frăţească,
precum şi prin bunăvoinţa persoanelor şi instituţiilor care vor să ajute
Biserica, pentru ca ea să contribuie la rândul său şi mai mult la viaţa
spirituală şi socială a ţării noastre.

[…] Sperăm că dialogul, cooperarea şi respectul reciproc
în raport cu alte Biserici şi cu alte culte religioase vor continua�,
acordând însă  o atenţie deosebită păstrării dreptei
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credinţe şi  tuturor valorilor
tradiţionale ale Ortodoxiei. În
acest sens, le mulţumim şi tuturor celor ce veghează cu
multă râvnă ca Biserica Ortodoxă să nu-şi piardă identitatea
de credinţă şi viaţa spirituală, când dialoghează sau
cooperează cu alte Biserici creştine.

Noi avem dorinţa şi datoria să rămânem statornici în
unitatea dreptei credinţe. În acelaşi timp, considerăm că dragostea
faţă de Ortodoxie nu trebuie exprimată doar în atitudini defensive
şi în temeri excesive, ci mai ales în faptele lucrării pastorale şi
misionare concrete, după modelul Sfinţilor Apostoli, pe care
Hristos-Domnul Cel  răstignit şi înviat nu i-a lăsat încuiaţi de teamă
într-o casă din Ierusalim, ci i-a trimis la propovăduire sau misiune în
toată lumea păgână din vremea lor.

În orice caz, mulţumim şi celor ce ne încurajează şi celor ce
ne critică, dacă totul este spre folosul mântuirii credincioşilor şi
spre binele Bisericii. Când greşim, trebuie să ne pocăim, să cerem
iertare şi să ne îndreptăm, iar când facem binele, rugăm să fim ajutaţi şi
mai mult, cu fapta, tot spre binele vieţii şi lucrării Bisericii.

Rugăm pe Tatăl nostru din ceruri, pe „Părintele luminilor de
la Care vine toată darea cea bună şi tot darul” (Iacob 1, 17) să ne
binecuvânteze şi să ne ajute pe toţi, cu al Său har şi cu a Sa iubire de
oameni, ca să săvârşim binele în orice timp şi în orice loc, spre slava
Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.

 † DANIEL

Arhiepiscop al Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei

Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Episcopul Calinic
contrazice CNSAS

 […] Aveţi motive de teamă în
ceea ce priveşte cercetările şi
audierile CNSAS-ului asupra
trecutului d-voastră sau a celorlalţi
care au fost şi vor fi audiaţi de CNSAS ? Vă veţi prezenta

totuşi la audieri?
Teamă am avut din 1964 până în 1989. Iată un sfert de veac de

nelinişti, ameninţări, suspiciuni, intrigi şi spaime, nu de ceea ce ai fost
ci, mai ales, de ceea ce ţi se putea pune în cârcă. Era o adevărată
maşină diabolică de croit minciuni pe seama bieţilor oameni.

Adesea am fost ameninţat de oamenii Securităţii că-mi vor face un
dosar ca să mă bage la puşcărie 25 de ani. Voi scrie o carte cu toate
cele întâmplate, absolut pe nedrept, decât doar că mă manifestam liber
în lucrarea bisericească, construind biserici, şi cu ceva ameninţări că
voi face o răscoală ca la Bobâlna, vecina parohiei Tioltiur în care lucram.
Înainte eram umiliţi, prin chemări la „ordine socialistă”, acum suntem
chemaţi la „audieri democratice cu iz european”. Oricum, înainte, orice
ai fi spus sau scris, tot cum voiau ei ieşea. Acum, dacă te duci la audieri,
se spune că ai mers să te “spovedeşti” la CNSAS. Belea atunci, belea
acum. Ceea ce ştiu sigur este faptul că n-am scris, de nimeni nici un
cuvânt rău şi n-a avut de suferit nimeni din pricina mea.

Care a fost relaţia dumneavoastră cu securitatea înainte de
1989? Se tot vorbeşte de nume conspirative pe care le-aţi fi
avut, cum ar fi Zamfir sau Călin. De asemenea, foşti ofiţeri de
securitate din Argeş afirmă, in diverse cercuri, că v-ar fi cunoscut
foarte bine în ipostaza de apropiat al Securităţii. Spre exemplu
generalul Pleşiţă sau colonelul Petrescu...

89



 Porunca Iubirii   5 / 2007 91

N-am colaborat cu nici o
Securitate, ci ei m-au batjocorit din
1964. Când colaborezi se presupune că
subiecţii sunt egali şi o fac în consens, fără
ca unii să poruncească, adică Securitatea,
în cazul dat, iar alţii să asculte orbeşte
clănţănindu-le dinţii. „Colaborarea” a fost
în majoritatea cazurilor impusă cu parul.
Nu se ştie asta? Sau unii se fac că plouă?

Tu cu mâinile goale iar oamenii Securităţii cu mijloacele de
constrângere. Aceasta o numiţi „colaborare”? Ar fi sănătos să vă dispară
din limbaj această poveste macabră.

Chiar dacă cineva n-a avut tăria să reziste, nu i se poate imputa
nimic, niciodată. Regimul ateo-comunist îşi făcea lucrarea şi acum
dumneavoastră trebuie să puneţi astfel de întrebări exact cui trebuie,
adică lucrătorilor din Securitate, care au chinuit o ţară pe nedrept.
Întrebaţi vinovaţii, nu victimele. Şi asta o spun de milioane de ori,
în numele victimizaţilor care au suferit, pe nedrept, holocaustul asupra
conştiinţelor şi vieţilor. Dacă din nefericire asupra României ar veni o
dictatură absolută, toţi cei care se întreabă şi se miră acum, necunoscând
dezastrul dinainte 1989, o, Doamne, ce-ar mai da cu subsemnatul! Şi
ce fermecătoare angajamente ar mai face pentru a-şi scăpa capul să
nu fie zburat de sabia călăului!

De numele generalului Pleşiţă am auzit mai demult, când şi-a trimis
ofiţerii la Cernica (aşa au spus ei, n-am avut confirmare!) să mă aresteze
că aş fi avut legătură cu Vocea Americii. Cât despre colonelul Petrescu,
care trăieşte încă, este bine să-l poftiţi să facem o masă pătrată şi să-l
întrebaţi: ce căuta în curtea Mănăstirii Argeşului? Şi ce treabă avea şi
de cine era trimis? […]

Nu puteai avea încredere în nimeni şi trebuia să spui drept, pentru
că mai raportau o droaie de informatori. Nu ştiai cine este omul
Securităţii, aşa de bine şi-au împănat, peste tot, informatori de toată
mâna. Acum suntem europeni. Altele-s datele!
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Cât despre numirile de Călin,
Zamfir, Chilipir şi alte zoaie din astea,

nu am ştiinţă cine mi le-a pus. Eu am numele de Constantin, de
la botez, şi Calinic de la călugărie. […] Am înţeles că dosarele
mele de urmărire, de care nu suflă nimeni nici un cuvânt, poartă
codul de Crivăţ. Frumos, nu? Ei, acolo să-l vedeţi pe Calinic! Am
să-l public pentru amuzament.

 Revenind la treburile mai importante ale BOR, după
alegerea noului Patriarh, se poate vorbi de o reformare radicală
a bisericii? Iată, de exemplu, în ultimele zile se vorbeşte ca

despre o certitudine despre transformarea Episcopiei Argeşului
şi Muscelului în Mitropolie. Este oare acesta o răsplată pentru
ca l-aţi sprijinit pe IPS Daniel să acceadă în fruntea BOR?

Argeşul este mitropolie din 1359, chiar dacă administraţia s-a plimbat
pe la Târgovişte şi a ajuns la Bucureşti. Argeşul şi Muscelul vor fi, din
nou ceea ce au fost, de drept, istoric şi spiritual. Ştie prea bine ce trebuie
să facă, Prea Fericitul Daniel, acest nou patriarh, luminat la minte şi iscusit
în reînnoire în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Reformă a făcut Zwingli,
Luther, Calvin, Hus şi alţii. Acestea n-au legătură cu înnoirea Bisericii
care se face în Duhul Sfânt şi de minţi luminate.

Prin prisma schimbărilor recente şi a reaşezării unor relaţii
(cel puţin relative) între biserică şi clasa politică sunt create
premisele ca Episcopia Argeşului să-şi redobândească
proprietăţile ce i-au aparţinut cândva, şi mă refer aici în special
la Parcul Fântana lui Manole sau imobilele în care fiinţează acum
2 licee din Curtea de Argeş? Tot in acest context, doleanţele
Regelui Mihai ar putea fi rediscutate ?

Spun limpede: avem o Mărie cu altă pălărie. Episcopia n-a primit
nimic din ceea ce a avut. Astfel stând lucrurile, noi ne aflăm în dictatura
neo-comunistă atee. Şcolile noastre au fost cotropite de alte facultăţi şi
noi nu avem nici măcar o clasă demnă de o şcoală civilizată. Mai recent,
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îmi comunică Directorul Seminarului
Teologic „Neagoe Vodă Basarab”
din Curtea de Argeş, preotul Nicolae Arsene, că ne-au fost
luate din prăpăditele clase de seminar, două săli. Ruşine să le fie
tuturor celor care n-au răspuns nici măcar minim-minimorum la
solicitările noastre […].   (Interviu realizat de Iulian UŢĂ - Luni,
24 Septembrie 2007 - 10:30 AM; Sursa: “AMOS News”)

Mãnãstirea Fãget - Boholþ

Ioan Cişmileanu

Pe drumul ce leagă Făgăraşul de Sighişoara, la aproximativ 4
km de oraşul Făgăraş, se înalţă mănăstirea Făget. Situată pe Dealul
Galaţilor, în vârful „Dealului Crucii” (sau „Mătăhuiul”), mănăstirea Făget
inspiră încă de la intrare, linişte şi simplitate. Tronând şi veghind deasupra
Ţării Făgăraşului, ea poate fi văzută din depărtare (din Perşani, din
Victoria, din Cetatea Rupei şi din Cincu).

Este construită pe locul unei vechi mănăstiri, care a fost ridicată
pe acest deal, într-o pădure de fagi, de unde provine şi numele mănăstirii
şi al localităţii: Făget (saşii care populat această zonă au denumit-o în
limba lor: Bucholt, de unde şi a doua
denumire, românizată: Boholţ).

Mănăstirea Făget a fost reşedinţă
a lui Mihai Viteazul la 1600. Aici  poposea
acesta, venind în Cetatea Făgăraşului.
Datina era ca un conducător de ţară să fie
primit la intrarea în cetate de către
episcopul locului. A fost o vreme în care
episcopul locului (de exemplu episcopul
Macarie, 1469) îşi avea reşedinţa în Galaţi,
la această mănăstire (pe deal, unde mai
erau şi 40 de fumuri/case), mănăstirea
datând, se pare, dinainte de Cetatea
Făgăraşului. Legenda spune că
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printr-un tunel (asemenea celui dintre biserica din Hălmeag şi Olt),
mănăstirea comunica cu cetatea. Ultimul drum pe aici al lui Mihai
Viteazul a fost de la Mănăstirea Făget în cetate, apoi din cetate la
Şelimbăr, după care a fost asasinat.

Mănăstirea Făget avea un rol important în Ţara Făgăraşului,
legând românii din cele două părţi ale Oltului. Satele apropiate se adunau
aici la o ceremonie religioasă şi apoi la o adunare festivă, având un
plug de aur (spune tradiţia) pe care era arborat steagul românesc.

La început a fost mănăstire de maici, mai târziu a devenit
mănăstire de călugări. Mănăstirea avea 188 de vieţuitori (din care 38
erau preoţi) şi deţinea 400 ha de pământ.

Existenţa unei mănăstiri ortodoxe de călugări pe teritoriul satului
Boholţ este atestată documentar şi de înscrisurile ce consemnează
distrugerea a peste 60 de mănăstiri ortodoxe din Transilvania de către
generalul austriac Bukov, în anul 1761, din ordinul împărătesei Austriei,
Maria Tereza. S-au distrus atunci multe mănăstiri în Ţara Făgăraşului, ca
cele de la Bucium, Berivoi, Dejani, Sâmbăta de Sus, Făget - Boholţ ş.a.
Mănăstirea a fost incendiată într-o duminică, în timpul Sfintei Liturghii,
când se ieşea cu Sfintele Daruri. Călugării care au supravieţuit (8 persoane)
s-au retras în satul Boholţ. Mănăstirea poseda întinse terenuri de păduri
şi păşuni, ce se numesc azi: Făget, Ciungi, Gauri, La Crepe ş.a. Materialul
de lemn rămas din mănăstire a fost folosit la construirea unei “bisericuţe”
în cimitirul satului. În tinda bisericii din Boholţ se află şi azi o cruce de
lemn masiv de stejar adusă de la mănăstirea din “Făget”. În locul unde
era mănăstirea se află o troiţă, îngrijită de săteni.

Reconstruirea mănăstirii a
fost o problemă care i-a frământat
pe localnici, ca buni credincioşi. Prin
grija P.S. Episcop - Vicar Serafim
Făgărăşeanul (Joantă - fiu al satului
Boholţ) – acum Mitropolit al
Germaniei, Europei Centrale şi de
Nord, care a dat curs cererii
credincioşilor, s-a obţinut aprobarea
reconstruirii. Terenul actual al
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mănăstirii, în suprafaţa de 6,49 ha, a fost donat de către 6 familii din
Boholţ. După aproximativ 300 de ani de la arderea acestei mănăstiri,
se începe reconstrucţia ei. În 1993 se construieşte un altar de vară
(altăraşul – cum îl numesc maicile şi care acum e folosit de părintele
duhovnic Dositei pentru săvârşirea Tainei Spovedaniei, ca aghiazmatar
şi pentru pregătirea Sfintelor Paşti), sfinţit de PS Serafim Făgărăşeanul.
În anul 2000 s-a ridicat o biserică de lemn (cu hramul „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”), care s-a sfinţit de către P.S. Episcop
Vicar Visarion Răşinăreanul, însoţit de un sobor de preoţi, în ziua
de 21 mai 2000, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. În anul 2004
s-a început construcţia unei biserici de piatră, mai mare, cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului” şi a cărei piatră de temelie a fost pusă
încă din 1993 de către PS Serafim Făgărăşanul�.

Un merit deosebit îl au Maica Stareţă Teodora Hulpan şi
Maica Economă Pantelimona Bica, care au muncit la tot ce se află
azi la mănăstire, cu multă pricepere şi dăruire.
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      Persoanele juridice pot achita şi în contul  în lei a Asociaţiei Pentru Isihasm nr.
RO45RNCB0055006918440001  deschis la BCR - Suc. Făgăraş;

     Persoanele din străinătate pot plăti în următoarele moduri:
• Cu mandat postal Eurogiro, sau Money Gram, sau cu mandat postal inter-

national, pe adresa: Cismileanu Elena, str. Campului, bl.4, sc.A, ap.18,
cod 505200 Fagaras, Romania

• Prin reteaua Western Union, pe numele Cismileanu Elena, Fagaras, Romania

Dacã doriti sa ne transmiteti numele, tara si suma trimisa, folositi telefoanele
+40.0268.211290 ;  +40.0729.559236; sau e-mail: edituraagaton@hotmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -
      Completaţi acest talon (pe verso) şi expediaţi-l într-un plic, la adresa noastră:

Asociaţia Pentru Isihasm,   OP 1   CP 10  cod 505200 Făgăraş, jud.Braşov;
Romania

Hramul mănăstirii respectă hramul vechii mănăstiri: Naşterea
Maicii Domnului, 8 septembrie şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena,
21 mai. În aceste zile, credincioşii vin în număr mare la mănăstire.

În prezent este mănăstire de maici, aici trăind 7 vieţuitoare,
care duc viaţă de obşte, cu rugăciune, muncă, ascultare, agricultură,
construcţie. Încă de la intrare, creştinul este întâmpinat cu multă căldură
şi dragoste, măicuţele însoţind, explicând şi ascultând cu răbdare,
creând o atmosferă de apropiere şi deschidere faţă de pelerini. La
plecare, orice credincios se îndreaptă spre casă mai apropiat de
Dumnezeu şi, sigur, mai smerit, mai bun.

Adresa: Mănăstirea Făget-Boholţ, sat Boholţ, com.
Beclean, cod 507011, jud. Braşov
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Făgăraş, jud. Braşov.

*(*(*(*(*
Faceţi cunoscută

   “Porunca Iubirii”
tuturor oamenilor!

N-am venit sã stric Legea,
ci sã o plinesc (Mt. 5: 17).

Iubirea aproapelui este plinirea Legii (Rom. 13:
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