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Credinþa ºi dragostea dintâi

Vindecarea sufletului.
Rugãciune, înfrânare ºi iubire

Biserica ºi lumea vremurilor din urmã
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Poruncã nouã vã dau vouã: să vă iubiţi unul pe altul (In. 13, 34)

Încheie fiecare gând prin rugăciune!

Sfântul Iustin Popovici

Atunci când nu e împreună cu Dumnezeu, omul este totdeauna jucărie
a diavolului. Şi diavolul se distrează cu el: fie îi umple sufletul cu gânduri
necurate, fie îi aşază în inimă dorinţe rele, fie îi aprinde limba de vorbe
murdare, fie îl predispune spre clevetire, bârfe, tâlhărie, desfrânare şi
orice altă faptă rea. Şi în acest fel se continuă până când omul îşi va
aminti de Dumnezeu, va veni la biserica lui Dumnezeu şi va cădea înaintea
lui Dumnezeu. Atunci el este în întregime în cer, nu-l pot ajunge nici
păcatele, nici dracii, nici răul omenesc pământesc. Atunci este apărat de
către îngeri, de către Sfinţii lui Dumnezeu, care prin focul rugăciunilor
lor ard tot răul care se ridică împotriva lui din lume şi din iad, de la
oameni şi de la diavol.

Ştiţi oare, fraţilor, care este cea mai înfricoşătoare armă omenească
pe pământ, armă nebiruită şi atotbiruitoare? Rugăciunea! Căci prin
rugăciune omul îşi încredinţează lui Dumnezeu întregul suflet, toată inima,
toată viaţa, şi Dumnezeu devine Apărătorul şi Purtătorul lui de grijă. Ce
pot face atunci oamenii sau dracii? Nimic! De aceea Domnul ne-a şi
poruncit: „Rugaţi-vă neîncetat“.

În biserică, în biserica lui Hristos ne încredinţăm pe noi înşine prin
rugăciune lui Dumnezeu şi El ne învaţă Adevărul Său Dumnezeiesc
veşnic, Binele Său Dumnezeiesc veşnic… Şi cu cât mai mult se roagă
omul lui Dumnezeu, cu atât mai mult simte în sine puterea de a se
opune oricărui rău, oricărui păcat, oricărui demon. Iar aceasta se
întâmplă din cauză că prin rugăciune omul creşte tot mai mult în tot
binele Dumnezeiesc, în tot adevărul şi dreptatea Dumnezeiască. Şi în
toată bucuria duhovnicească. Şi nimeni nu-i poate lua această bucurie
şi fericire, nici pe pământ, nici în cer.
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N-am venit sã stric Legea ci sã o plinesc (Mt. 5: 17).

Iubirea aproapelui este plinirea Legii (Rom. 13:10)

În această lume suntem la război: ne luptăm pentru viaţa veşnică
prin sfintele virtuţi, îndeosebi prin rugăciune şi răbdare. De aceea sarcina
noastră principală este să ne înarmăm cu rugăciunea neîncetată. Iar
aceasta se obţine prin silinţa noastră continuă către rugăciunea neîncetată,
prin silinţa întregii noastre puteri duhovniceşti, până când rugăciunea va
deveni respiraţia de fiecare clipă (secundă) a sufletului nostru. Să
transformăm fiecare clipă liberă a vieţii noastre măcar într-un suspin de
rugăciune, într-un strigăt de rugăciune, într-un plâns de rugăciune. Porunca
atotmântuitoare a Evangheliei este să ne rugăm neîncetat. Vrei ca
gândurile tale să fie curate şi sfinte? Încheie fiecare gând prin rugăciune.

Pentru voi cel mai important este să vă umpleţi mintea de rugăciune,
astfel încât fiecare gând să se verse de la sine în rugăciune, să se încheie
cu rugăciunea. Din mintea unită, împletită şi contopită cu rugăciunea, ca
dintr-un izvor curat şi luminos totdeauna vor ieşi şi se vor revărsa gânduri
curate şi sfinte: ea va gândi cu Hristos Dumnezeu. Pentru nevoitorul
iubitor de Hristos idealul este atins deja pe pământ: fiecare gând să-l
închei cu Domnul Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om. În acest scop se
cuvine să ne rugăm la început cu rugăciuni scurte, ca acestea: „Doamne
Atotmilostive, învaţă-mă să mă rog”, „Doamne, dă-mi să privesc lumea
prin rugăciune”. Rugăciuni de acest fel trebuie să înălţăm către Prea
Sfânta Născătoare de Dumnezeu, către marii sfinţi, îndeosebi către Sf.
Ioan Gură de Aur. Cel mai adesea însă se cuvine să te rogi cu acea
rugăciune care se va lipi de inimă sau o va încălzi.

Din Cum să te mântuieşti în lumea contemporană,
Editura Platytera, Bucureşti, 2007
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Credinþa ºi
dragostea  dintâi

Sfânta Scripturã - Sfânta Traditie - Istorie - Apologeticã

“Dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte de unde ai
căzut şi pocăieşte-te...” - Ap.2,4

Împărtăşirea continuă –
privilegiu al preotului sau

datorie a tuturor creştinilor?

Pr. Nichifor Tănase

Nu pustnicii şi Sfânta Maria Egipteanca dau Bisericii regula, ci
chinoviţii asemenea avvei Apollo, care se cuminecau zilnic. Toţi
credincioşii aduc prin preot („Ţie îţi aducem”) Jertfa euharistică
în care Sângele lui Hristos se varsă pentru toţi: a nu-l bea înseamnă
că Hristos moare degeaba dacă nu se împărtăşeşte din ea nimeni
dintre credincioşi, împărtăşirea doar a preotului neschimbând
situaţia.

[…] De spiritualitate ţine în mod necesar comuniunea. Viaţa fiecăruia
sporeşte în legătură cu alţii, îi vine de la alţii. Spiritualitatea aceasta vie,
creând comuniunea, se întreţine prin şi primeşte în Liturghia ortodoxă o
pecete proprie.

„Chiar dacă, spune Părintele Stăniloae, există şi un urcuş individual
al credincioşilor spre Dumnezeu prin curăţirea de patimi, prin dobândirea
virtuţilor şi prin contemplarea raţiunilor creaţiei, acest urcuş n-ar putea
avea loc dacă n-ar fi ajutat de un urcuş liturgic spre Dumnezeu, care se
înfăptuieşte de fiecare împreună cu obştea celorlalţi credincioşi. Acest
urcuş e susţinut de Hristos Cel înviat şi unit cu credincioşii prin Sfânta
Împărtăşanie.”[1]
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Comuniunea Împărăţiei lui Dumnezeu se trăieşte în gradul
suprem în Liturghie

Astfel, Sfânta Liturghie poate fi socotită şi ca un mijloc de
transcendere a oamenilor de la viaţa închisă în egoism şi în lume la viaţa
de comuniune / comunicare, ca Împărăţie a Lui. Iar comuniunea realizată
între credincioşi în ambianţa Sfintei Treimi este una cu Împărăţia Sfintei
Treimi. În atmosfera spirituală a Sfintei Liturghii se prelungeşte atmosfera
Noului Testament, trăită în preajma Mântuitorului de Sfinţii Apostoli.
Cine rămâne în izolare şi nu trăieşte în comuniunea Împărăţiei, care pe
pământ are forma Bisericii şi se trăieşte în gradul suprem în Liturghie, nu
are parte de mântuire. Liturghia înseamnă în greceşte slujire comună.[2]

În acest context poate fi uşor sesizată importanţa prezenţei
comunităţii, […] dar şi contribuţia acesteia la săvârşirea Tainei Euharistiei:
„Faptul acesta se concretizează în prescurile pe care le aduc credincioşii,
din care preotul scoate Sfântul Agneţ, care se va preface în Trupul jertfit
al lui Hristos şi părticelele aşezate în jurul lui, care reprezintă vieţile lor
jertfite, ce vor fi sfinţite şi unite prin alăturarea lor la Jertfa lui Hristos.
Aşa cum fără prescurile credincioşilor, fără vinul adus de ei, nu se poate
săvârşi Taina Euharistiei, aşa nu se poate săvârşi Liturghia fără mărturisirea
credinţei lor prin cântări de cerere, de laudă, de mulţumire.”[3]

Liturghia nu se poate concepe fără
împărtăşirea credincioşilor

De asemenea, în viziunea Bisericii Ortodoxe, „săvârşirea Sfintei
Liturghii are ca obiect – spune Sfântul Nicolae Cabasila – prefacerea
darurilor de pâine şi vin în dumnezeiescul Trup şi Sânge, iar ca scop,
sfinţirea credincioşilor, care prin aceasta, dobândesc iertarea păcatelor
şi moştenirea împărăţiei cerurilor; iar ca mijloace, care pregătesc şi
înlesnesc împlinirea acelui efect şi acelui scop sunt rugăciunile, cântările,
citirile din Sfânta Scriptură şi, în general, toate cele ce se săvârşesc şi se
rostesc, cu sfântă rânduială, înainte şi după sfinţirea darurilor.”[4]
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Precum observă şi liturgistul german J. Kramp, Sfântul
Nicolae Cabasila distinge un scop direct, apropiat sau imanent şi
unul indirect, mai depărtat sau transcendent al Liturghiei. Cel dintâi
este sfinţirea darurilor, adică a elementelor euharistice, care se prefac
în Sfântul Trup şi Sânge, iar cel de-al doilea este sfinţirea credincioşilor,
prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine. Acesta din urmă, deşi dependent
de cel dintâi, este totuşi scopul principal şi ultim al Liturghiei. Cu alte
cuvinte, în slujba Sfintei Liturghii trebuie să deosebim de o parte Jertfa,
prin care se sfinţesc darurile, iar de alta, Taina, prin care se sfinţesc
credincioşii, împărtăşindu-li-se efectele Jertfei. Jertfa, odată adusă,
pentru a-şi împlini sensul ei, trebuie consumată prin împărtăşire.[5]

Astăzi, când în general, la Liturghie se împărtăşesc numai
liturghisitorii, împărtăşirea credincioşilor de rând nu mai constitue un
scop permanent, ci unul ocazional şi, deci, secundar al Liturghiei. La
originea ei şi în constituţia ei însă, Liturghia nu se poate concepe fără
împărtăşirea credincioşilor, bineînţeles a celor pregătiţi şi vrednici. Taina
era adică organic şi inseparabil legată de Jertfă; împărtăşirea
credincioşilor constituia o parte integrantă şi esenţială din rânduiala
Sfintei Liturghii. Acest aspect îl scoate în evidenţă însăşi alcătuirea ei,
care presupune şi implică împărtăşirea credincioşilor, prin texte
categorice: „Să luăm aminte, Sfintele Sfinţilor”, „Cu frică de Dumnezeu,
cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!” ori ectenia de mulţumire
publică pentru împărtăşire, rostită de diacon, însă ca din partea
poporului: „Drepţi primind (care am primit) dumnezeieştile... lui Hristos
Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului!”. Care este sensul şi raţiunea
de a fi a unor asemenea texte liturgice dacă nu împărtăşirea tuturor
membrilor Bisericii.[6] Aşa se face, de exemplu, că Liturghia Darurilor
mai înainte sfinţite, care la originea ei nu este decât o simplă slujbă mai
solemnă, a putut primi numele de liturghie, deşi în rânduiala ei nu există
o sfinţire a darurilor, acestea fiind mai înainte sfinţite. Deci, în fiinţa şi
în menirea ei, Liturghia nu este ceva rezervat exclusiv preotului sau
credincioşilor izolaţi.
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Ne oferim lui Dumnezeu-Tatăl jertfe curate prin
 împărtăşirea de Jertfa Fiului

[…] Slujirea de Arhiereu prin care Domnul Hristos Se aduce ca
jertfă pe Sine Însuşi e îndreptată în mod direct spre Tatăl. Totuşi implică
în ea şi o direcţie îndreptată spre oameni, întrucât vrea să încadreze şi
pe oameni în ea, deci cuprinde în ea şi o direcţie îndreptată spre aceştia.
Iar întrucât în acest scop Hristos aduce ca jertfă firea umană asumată
de El, slujirea aceasta are şi o direcţie şi un efect îndreptat spre aceasta.
[…]Manifestând prin jertfă voinţa de a se dărui cu totul lui Dumnezeu,
natura omenească se reface chiar prin aceasta din starea sa bolnavă.
De arhierie e legată, deci, poziţia de autojertfire. Omul e făcut în general
să fie jertfă vie adusă de el însuşi lui Dumnezeu. În opera Închinare în
Duh şi Adevăr, Sfântul Chiril dezvoltă ideea că noi nu putem intra la
Tatăl decât ca jertfă curată...[7]

[…].Hristos nu aduce jertfa numai pentru Sine, sau numai corpul
Său personal, ci şi corpul Său tainic în lăuntrul căruia se află trupul Său
personal. În cazul Său este o identitate între jertfitor şi jertfă.[8]
Împărtăşindu-ne, deci, de jertfa Lui, nu ne împărtăşim numai de jertfă,
ci şi de jertfitor. Prin aceasta devenim noi înşine nu numai jertfe, ci şi
jertfitori sau preoţi ai jertfei noastre. Hristos ne aduce ca jertfe în calitate
de Arhiereu împreună cu jertfa Sa, pe de alta, ne dăm noi înşine Lui ca
jertfă, nu suntem numai pasivi în ea.

Euharistia nu este una din cele şapte Taine,
ci este Taina Bisericii

[…]După părintele N. Afanasiev adunarea euharistică e Biserica
întreagă şi nu o parte a ei. Nu există Biserici parţiale. Relaţia Bisericilor
locale întreolaltă nu e cea a însumării unor elemente diferite, ci aceea a
identităţii lor. De aceea, Bisericile locale nu pot fi adunate într-o sumă.
De fapt, în eclesiologie unu plus unu e întotdeauna unu. Orice Biserică
locală manifestă întreagă plinătatea Bisericii lui Dumnezeu. Prin aceasta
categoria experienţei a devenit hotărâtoare şi pentru eclesiologie.
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Concret experiabilă e doar Biserica locală care săvârşeşte
Euharistia, nu Biserica universală, care nu se întâlneşte nicăieri în
cultul divin.

Biserica Ortodoxă a accentuat aspectul eclesial al Euharistiei:
Euharistia poate fi săvârşită numai în prezenţa întregului popor al lui
Dumnezeu dintr-un anume loc, popor constând din întâi-stătător
(episcop/preot) şi, mai cu seamă, laici. Există în orânduirea canonică a
Bisericii Ortodoxe un indiciu limpede ce sugerează unitatea principială a
comunităţii întregi în Euharistie: la un singur altar poate fi săvârşită în
fiecare zi numai o singură Euharistie, după cum orice preot poate săvârşi
Liturghia numai o singură dată pe zi. [9]

Mulţi teologi ortodocşi consideră de neconceput posibilitatea
celebrării Liturghiei fără prezenţa credincioşilor laici. Iar acolo unde totuşi
se întâmplă aceasta, cu gândul mereu la faptul că Liturghia este o
celebrare comunitară, se vorbeşte de o „împreună-slujire cu îngerii”,
care, potrivit credinţei Bisericii Ortodoxe, are loc la orice celebare a
Liturghiei.

Accentuarea aspectului de „mysterium tremendum” („taină
înfricoşătoare”) a favorizat foarte devreme individualizarea împărtăşirii.
În faţa tendinţei tradiţionale spre o împărtăşire tot mai rară. Pentru
Afanasiev Euharistia nu este – aşa cum o considera teologia scolastică
– una dintre cele şapte Taine din Biserică, ci Taina Bisericii. Ea trebuie
înţeleasă în mod eclesial, iar nu individualist. „Unirea cu Hristos e unirea
cu toţi credincioşii şi unirea cu toţi credincioşii e unirea cu El”. De la
Sfântul Ignatie, Părintele Afanasiev a preluat ideea unităţii Euharistiei în
Biserica locală şi respingerea oricărei celebrări euharistice private, casnice
sau speciale.

 […] Euharistia este sacramentul unităţii. Noi suntem cuprinşi în
Euharistia lui Hristos şi Hristos este Euharistia noastră - Fiinţa Euharistică
desăvârşită. Noi ştim că adevărata viaţă este „euharistică”, că am fost
creaţi ca slujitori ai sacramentului vieţii, ai transformării ei în viaţă-în-
Dumnezeu.[10]

Episcopul Ioannis Zizioulas a accentuat faptul că purtătorul slujirii
nu prmeşte autoritatea slujirii şi harisma ei pentru sine, ci
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pentru comunitate ca „dar pentru alţii”. […]„Adevărata
semnificaţie istorică originară a termenului preot e aceea că dacă

Hristos (unicul Preot) devine în Duhul Sfânt o comunitate (trup al Său,
Biserica), în existenţa istorică de aici şi acum preoţia Sa e închipuită şi
realizată ca o comunitate euharistică, în care „chipul” Său e capul
acestei comunităţi, care aduce darurile euharistice cu şi pentru
comunitate şi în numele ei. În felul acesta comunitatea însăşi devine
preoţească în sensul lui I Petru 2, 5-9 (preoţia universală)  în întâlnirea
simultană [în acelaşi loc] a tuturor stărilor şi cinurilor comunităţii.”[11]

„Tuturor ni se dă un singur Trup şi un singur Potir”

Dintre trăsăturile esenţiale ale Euharistiei face parte şi caracterul
ei de „Taină a adunării”. Celebrantul vorbeşte în numele adunării
(persoana întâi plural), nu numai al său propriu şi nu numai pentru
sine, ci ca „gură a Bisericii”, respectiv ca „limbă a comunităţii
bisericeşti”, al cărei „Amin” e constitutiv pentru celebrarea euharistică.
Mai cu seamă împărtăşirea – în principiu a întregului popor, nu numai
a câtorva inşi izolaţi – e din nou parte integrantă constitutivă a
Dumnezeieştii Liturghii. Canonul 9 Apostolic interzice expres
participarea la Dumnezeiasca Liturghie, fără a lua parte la Împărtăşanie.
Toţi, inclusiv laicii, concelebrau Liturghia ca preoţi, în virtutea preoţiei
universale[12].

Exact aşa cum este cu neputinţă ca Euharistia să fie săvârşită fără
slujitorul hirotonit, tot aşa nu poate fi săvârşită fără adunarea poporului
lui Dumnezeu din acelaşi loc, fără întreaga comunitate. Exemplul contrar
cel mai extrem l-a oferit episcopul Teofan Zăvorâtul, canonizat de
Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1988. Timp de 22 de ani el a săvârşit
Dumnezeiasca Liturghie într-o izolare completă, în ultimii 11 ani, chiar
zilnic. Biografii episcopului nu s-au scandalizat de acest fapt, păreau
conştienţi de caracterul comunitar al Liturghiei, când se refereau la
„împreună-slujirea îngerilor” la Liturghiile săvârşite de acesta.

Sfântul Ioan Gură de Aur avertiza: „Sunt împrejurări în care preotul
nu se deosebeşte de cel care e supus lui, ca de pildă, atunci când este
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vorba de împărtăşirea cu înfricoşătoarele Taine. Cu toţii suntem
vrednici de ele deopotrivă, nu ca în Vechiul Testament, unde preotul
mănâncă ceva, iar poporul altceva şi unde poporului nu-i este îngăduit
să aibă parte de ceea ce preotul avea parte. Acum nu-i aşa; ci tuturor ni
se dă un singur Trup şi un singur Potir. Şi în rugăciuni poporul conlucrează
mult, cum poate să vadă fiecare. Iar la săvârşirea înfricoşătoarelor Taine
însuşi preotul se roagă pentru popor şi poporul se roagă pentru preot,
pentru că vorbele «Şi cu duhul tău» nu înseamnă altceva decât aceasta.
Rugăciunile de mulţumire sunt şi ele comune, pentru că nu numai preotul
aduce mulţumire, ci poporul întreg. Abia după ce a primit mai întâi
răspunsul de la popor, preotul începe mulţumirea.”[13]

Motivele pentru raritatea tot mai crescândă a primirii Împărtăşaniei
stau, potrivit lui K. Felmy, în surpraaccentuarea caracterului înfricoşător
al cultului şi în înţelegerea acestuia ca dramă cultică. Această evoluţie
echivalează cu o individualizare care începe deja cu separaţia dintre
„Liturghie” şi „Euharistie” la Sfântul Chiril, care le explică în cateheze
mistagogice diferite.[14]

Sfânta Împărtăşanie este leac pentru cei bolnavi
şi merinde de drum

[...] Împărtăşirea nu are drept criteriu desăvârşirea sau
nedesăvârşirea – în sensul că desăvârşiţii s-ar putea împărtăşii oricând,
iar cei nedesăvârşiţi maximum de două-trei ori pe an – întrucât ea este
în primul rând leac pentru cei bolnavi şi merinde de drum; ca atare este
necesară mai mult pentru cei nedesăvârşiţi.[15] Simpla asistenţă la
Liturghie nu e suficientă, pentru că de Mântuitorul trebuie să ne atingem
ca femeia cu scurgerea de sânge. Refuzul de a ne atinge de El din evlavie
e refuzul lui Petru de a se lăsa spălat pe picioare de Hristos; nu e refuzul
centurionului roman care a făcut aceasta pentru că era păgân, ci cel
vinovat al gadarenilor. Oprirea Mariei Magdalena de a se atinge de
trupul Domnului înviat era pentru că nu primise pe Duhul Sfânt;
asemenea lui Toma, noi toţi trebuie nu doar să ne atingem de coasta
Lui, ci şi să bem din Sângele ţâşnit din ea.[16]
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Nu pustnicii şi Sfânta Maria Egipteanca dau Bisericii regula,
ci chinoviţii asemenea avvei Apollo, care se cuminecau zilnic.

Toţi credincioşii aduc prin preot („Ţie îţi aducem”) Jertfa euharistică
în care Sângele lui Hristos se varsă pentru toţi: a nu-l bea înseamnă
că Hristos moare degeaba dacă nu se împărtăşeşte din ea nimeni
dintre credincioşi, împărtăşirea doar a preotului neschimbând situaţia.

Exclamaţia preotului la Liturghie: „Sfintele sfinţilor!”, invocată
ca pretext în sprijinul regulii împărtăşirii rare, se cere şi ea interpretată
corect: nu numai credincioşii, ci şi preotul care strigă trebuie să fie
sfânt. În faţa realităţii trebuie depăşită ipocrizia dublului standard şi
atunci, fie să nu se împărtăşească nici preotul, fie să-i împărtăşească
pe cei care, deşi nedesăvârşiţi, s-au curăţit prin pocăinţă. Creştinii
sunt numiţi aici „sfinţi” nu într-un sens etic-ascetic subiectiv deplin,
fiindcă nu sunt desăvârşiţi, ci într-unul sacramental obiectiv, în virtutea
sfinţeniei harului pe care l-au primit la Botez şi a credinţei ortodoxe
sfinte pe care o mărturisesc.[17]

Sfântul Nicodim Aghioritul schiţează o comparaţie între atitudinea
creştinilor faţă de Euharistie şi cea a evreilor în pustie faţă de mana
care le cădea din cer de la Dumnezeu. În timp ce 40 de ani evreii au
mâncat zi de zi din această mană, deşi ea era doar o umbră şi
prefigurare a Euharistiei viitoare, creştinii de acum, care au prin
Euharistie însăşi realitatea prezenţei lui Dumnezeu, se împărtăşesc
doar o dată sau de două-trei ori pe an, deşi cei din vechime se
împărtăşeau de două-trei ori pe săptămână sau chiar zilnic. Cauza
adevărată a acestei atitudini inacceptabile nu este evlavia, ci nepăsarea
şi răul obicei al creştinilor care, asemenea everilor în pustie, nostalgici
după cărnurile Egiptului, preferă lui Hristos şi virtuţilor plăcerile
trecătoare ale lumii.[18]

Fără Sfânta Împărtăşanie n-am putea duce nicio zi
viaţă duhovnicească

Principalul argument în favoarea unei împărtăşiri continue îl oferă
rugăciunea „Tatăl nostru” prin poziţia ei în cadrul Liturghiei între
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sfinţirea Darurilor şi împărtăşirea de ele. „Tatăl nostru” e un rezumat
al credinţei. Prin cererile sale e o epitomă a vieţii practice a
creştinului, iar prin ecfonisul trinitar e o concentrare a vieţii contemplative
şi eshatologice în vederea lui Dumnezeu.

În trei feluri se numeşte pâinea „spre fiinţă”. Mai întâi, „pâine spre
fiinţă” se numeşte pâinea obişnuită, hrana trupească, care se amestecă
în fiinţa trupului nostru ca trupul să crească şi să aibă putere, ca să nu
moară. De aceea se cuvine să cerem numai hrana necesară, nu şi cele
prisositoare. „Blesemat să fie omul care-şi pune nădejdea în om, se
sprijină pe un trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul.
Şi binecuvântat fie omul care se încrede în Domnul şi nădejdea lui va
fi Domnul” (Ieremia 17, 5-7). În al doilea rând, „pâine spre fiinţă”
este cuvântul lui Dumnezeu, precum spune dumnezeiasca Scriptură:
„Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura
lui Dumnezeu” (Dt. 8,3; Mt. 4,4). Să nu moară sufletul nostru de foamea
cuvântului vieţii, înainte să moară trupul, cum a păţit Adam fiindcă a
călcat porunca dumnezeiască. Acest al doilea fel de pâine spre fiinţă e
cu atât mai necesar decât primul, pe cât mai necesară decât viaţa
trupului e viaţa sufletului. În al treilea rând, „pâine spre fiinţă” e Trupul
şi Sângele Domnului, care se deosebeşte tot atât de mult de cuvântul
lui Dumnezeu, pe cât se deosebeşte soarele de raza lui.[19]
Împărtăşirea continuă/frecventă („dă-ne-o nouă astăzi”) cu Sfintele
Taine nu e, aşadar, decât consecinţa logică a celei de a patra cereri a
Rugăciunii Domnului.

Sfântul Ioan Casian (+ 430), în prima convorbire cu avva Isaac[39]
despre „pâinea spre fiinţă”, arată că „Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-
ne-o nouă astăzi” înseamnă calitatea nobleţei şi fiinţei ei, prin care e mai
presus de toate fiinţele, iar în înălţimea măreţiei şi sfinţirii ei întrece toate
făpturile; iar cea de-a doua exprimă însuşirea folosului şi utilităţii ei. Căci
atunci când spune „cea de toate zilele”, arată că fără ea n-am putea
duce nicio zi viaţă duhovnicească. Iar când spune „astăzi” arată că trebuie
luată în fiecare zi şi că dăruirea ei de ieri nu e de ajuns dacă nu ne-ar fi
dată în chip asemănător şi astăzi.
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Împărtăşirea frecventă nu e un privilegiu al preoţilor; acesta
se refră doar la săvârşirea Liturghiei, al cărui scop e sfinţirea

Darurilor şi împărtăşirea credincioşilor. Iar acei preoţi, care nu-i
împărtăşesc pe creştinii care vin la dumnezeiasca Cuminecătură cu evlavie
şi credinţă, sunt judecaţi ca nişte ucigaşi, cum stă scris la proorocul
Osea: „Preoţii au ascuns calea, au făcut omoruri în Sichem şi au făcut
fărădelege în poporul Meu” (Os. 6,9). Diavolul încearcă să ne ţină la
distanţă de Masa Domnului ca să murim de foame duhovnicească.
Trebuie să ne trezim din indolenţă şi nesimţire şi să ieşim din nominalismul
liturgic prin care nu facem altceva decât să ne lipsim de harul ceresc.[20]

Pierderea comuniunii în Liturghie a dus la
situaţia împărtăşirilor ocazionale

[…]În Biserica minoritară a începuturilor avem de a face cu o
spiritualite euharistic-ascetic-martirică extrem de incandescentă şi
exigentă. Toţi cei botezaţi participau şi se împărtăşeau la Liturghia
duminicală, care şi-a păstrat mult timp unicitatea şi prestigiul pascal-
eshatologic. Euharistia li se trimitea şi celor absenţi. Mai mult creştinii
luau şi acasă Euharistia pentru a se împărtăşii fie în caz de necesitate
(arestare, persecuţie, călătorii, boală).

Modificări importante au survenit în secolul IV odată cu oficializarea
creştinismului în noua eră constantinopolitană şi apariţia marilor comunităţi
constituite în majoritate din păgâni integraţi în Biserică după o sumară
cateheză şi a căror viaţă spirituală era relaxată şi deficitară. Doar monahii,
care apar acum, continuă creştinismul integral al epocii apostolice, atât
în practicile lui liturgice – Liturghiile comunitare doar sâmbăta şi duminica
-, cât şi etosul lui ascetic martiric – cu împărtăşiri private zilnice. Viaţa
liturgică a parohiilor urbane începe de acum înainte să fie dominată de
fenomenul invers proporţional al înmulţirii Liturghiilor şi răririi
împărtăşirilor: Liturghii zilnice şi împărtăşiri ocazionale.[21]

Divorţul în Liturghie dintre Jertfă şi Taină, între sacrificiul euharistic
şi împărtăşirea din el a credincioşilor şi monahilor neclerici era complet
în Evul Mediu. Accentul pus pe curăţire a dus inevitabil la rărirea
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împărtăşirilor şi la o nouă spiritualitate euharistică centrată pe
penitenţă şi pe o devoţiune faţă de prezenţa reală a lui Hristos în
Euharistie care a început să fie adorată vizual, expusă unei veneraţii a
privirii, unei atitudini contemplative, nu unui consum sacramental.
Liturghia însăşi pierzându-şi caracterul de comuniune în favoarea celui
de alegorie rituală a vieţii lui Iisus Hristos.[22]

[…] Importantă e apariţia ideii de împărtăşire frecventă sau rară, o
idee care nu mai era legată de regula de rugăciune a Bisericii, dar mai
important este schimbarea locului Euharistiei în întreaga structură a vieţii
liturgice. Practica oficierii zilnice a Liturghiei (devenită regulă în mănăstirile
secolului VIII-IX) era privită pur şi simplu ca una dintre slujbele acestui
ciclu al liturghiei timpului. Dar această regulă nu implica primirea zilnică
a Împărtăşaniei, care era determinată de un alt ritm, individual. Euharistia
zilnică era prilejul acordat fiecăruia pentru a-şi stabili propriul ritm
individual. Cu alte cuvinte, oficierea Liturghiei a ajuns să fie înţeleasă în
timp ca ceva axiomatic şi natural. În adoptarea sa mai târzie de către
bisericile parohiale, ea a condus la o separare treptată a Liturghiei de
adunare, la o înţelegerea a acesteia ca un serviciu oficiat de către cler şi
care nu cerea în mod necesar participarea tuturor.[23]

Sursa: www.episcopiacaransebesului.ro
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Sfânta Scriptură în viaţa monahală

Înaltpreasfinţitul  Serafim Joantă

În general se crede că, în Biserica Ortodoxă, Sfânta Scriptură este
puţin folosită şi puţin cunoscută. Lucrul acesta este adevărat dacă privim
lucrurile din exterior. Într-adevăr puţini ortodocşi citesc Biblia, poate
cei mai mulţi nici nu au o Biblie în casa lor. De asemenea, în cadrul
Sfintei Liturghii, care este cea mai frecventată slujbă ortodoxă, se citesc
doar două pericope biblice: una din epistolele apostolilor şi alta din
Evanghelii. Predica poate fi un comentariu la cele două texte biblice,
dar poate fi, mai degrabă, o predică tematică.

Sfânta Scriptură este prezentă în
toate slujbele

Bisericii Ortodoxe

Totuşi conţinutul Sfintei Liturghii cu
cele trei părţi ale ei: Proscomidia
(pregătirea darurilor în vederea sfinţirii
lor), Liturghia catehumenilor (sau
Liturghia Cuvântului) şi Liturghia
credincioşilor (sau Liturghia euharistică
propriu-zisă) este în întregime de
inspiraţie biblică. Ediţiile Liturghierelor
în limba germană citează, de obicei,
locurile din Sfânta Scriptură din care sunt inspirate rugăciunile şi cântările
Liturghiei. Ele apar la tot pasul. Liturghia ortodoxă este, de fapt, o Biblie
în imnuri şi rugăciuni, o Scriptură în imagini şi simboluri. Pentru că Cuvântul
lui Dumnezeu transpus în rugăciune şi cântare ajunge mai uşor în inima
credinciosului decât prin simpla lui citire.

Însă Sfânta Liturghie (Euharistia) nu se săvârşeşte niciodată singură,
ci înconjurată de cele şapte Laude, după cuvântul Psalmistului: „De şapte
ori pe zi te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale” (Psalm

16



     Porunca Iubirii  4 / 201118

118,164). Aceste Laude sunt: Vecernia, Pavecerniţa,
Miezonoptica, Utrenia cu Ceasul I (ora 6), Ceasul III (ora 9),

Ceasul VI (ora 12) şi Ceasul IX (ora 15). Slujba lor este alcătuită de
asemenea  din citiri biblice, îndeosebi din Psalmi, precum şi din tropare
(imnuri) şi rugăciuni, toate de inspiraţie biblică. Pe parcursul unui an,
întreg Noul Testament şi o bună parte din Vechiul Testament se citesc în
cadrul slujbelor publice ale Bisericii Ortodoxe. Dintre toate textele biblice,
cele mai frecvente în slujbele ortodoxe sunt Psalmii lui David. Toţi cei 150
de Psalmi se citesc la cele şapte Laude, cel puţin odată pe săptămână.
Este adevărat că aceste Laude se săvârşesc în întregime numai în mânăstiri.

Citirea Sfintei Scripturi se face în duh de rugăciune

Principiul antic „ora et labora” ritmează viaţa oricărui monah creştin.
Monahii ortodocşi sunt ţinuţi să practice rugăciunea neîncetată, chiar şi în
timpul lucrului. De fapt, recomandarea „rugaţi-vă neîncetat” (I Tesaloniceni
5,17) se adresează tuturor creştinilor. Monahii însă sunt cei dintâi  chemaţi
să se roage neîncetat şi, mai ales, să se roage pentru lume, adică pentru
întreaga umanitate, ca unii care s-au „lepădat de lume” nu din ură faţă de
oameni, ci pentru ca să-i ajute altfel decât o puteau face rămânând în lume
şi anume cu rugăciunea lor. Desigur ei fac aceasta prin rugăciunea Bisericii,
adică prin participarea zilnică la slujba celor şapte Laude şi a Sfintei Liturghii,
apoi prin rugăciunea de chilie, ca şi prin „rugăciunea de toată vremea” sau
„rugăciunea lui Iisus”: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul” – ea însăşi de inspiraţie biblică – pe care
fiecare se sileşte s-o repete cât mai mult, în orice împrejurare.

 În monahismul ortodox nu există tradiţia acelei „lectio divina” (lectura
sau studiul Sfintei Scripturi) răspândită în monahismul occidental, deşi
toţi Părinţii îndeamnă la citirea Cuvântului lui Dumnezeu. În Pateric, cartea
cea mai iubită a călugărului, se spune chiar că „în tot ce faci să ai mărturia
Sfintelor Scripturi” (Avva Antonie). Aceasta înseamnă nu simpla
cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu, ci mai ales însuşirea lui în viaţa
de toate zilele sau conformarea vieţii după Cuvântul Domnului. De aceea
citirea Sfintei Scripturi nu se reduce la lectură sau meditaţie intelectuală,
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ci se face în duh de rugăciune pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să
pătrundă în suflet şi să opereze, încetul cu încetul, asemănarea cu
Dumnezeu, adică să ajungem să avem în noi gândul şi simţirea lui Hristos
(cf. I Corinteni 2,16; Filipeni 2,5).

 Părintele Enzo Bianchi, superiorul Comunităţii din Bose (Italia),
zice în acest sens: „Una din cele mai grave povăţuiri întâlnite la Părinţi
este aceea de a nu profana Scriptura făcând din ea un obiect de speculaţie
sau de cunoaştere de dragul cunoaşterii, pentru că aceasta este o
activitate pe care o poate face şi un ateu, în timp ce credinciosul ştie că
atunci când ia în mână Scriptura, poate înţelege ceea ce citeşte numai
prin harul lui Dumnezeu”. Iar harul ni se împărtăşeşte înainte de toate
prin rugăciune. Părintele Enzo spune mai departe că prin „lectio divina”
trebuie să se înţeleagă citirea Cuvântului ca pe o rugăciune.

Preamărim pe Dumnezeu prin Însuşi Cuvântul Său
 revelat în Sfintele Scripturi

Tot în acest sens trebuie înţelese şi Liturghia şi Laudele Bisericii,
atât la ortodocşi, cât şi la celelalte confesiuni creştine. Cultul public
este mijlocul prin excelenţă de preamărire a lui Dumnezeu prin însuşi
Cuvântul Său revelat în Sfintele Scripturi. Dar pentru noi creştinii,
Cuvântul lui Dumnezeu este Fiul Cel Unul Născut din Tatăl mai înainte
de veci, Care „la plinirea vremii” (Galateni 4,4) s-a făcut om „de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria”. „Şi Cuvântul trup s-a făcut şi s-a
sălăşluit între noi…” (Ioan 1,14). Dacă în Vechiul Testament,
Dumnezeu (adică Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu) vorbeşte prin
prooroci şi prin oamenii aleşi, în Noul Testament, Cuvântul se face
trup şi se adresează direct oamenilor.

 După Înălţarea la cer, Iisus rămâne în lume sub forma pâinii euharistice,
care este trupul Său, ca şi prin cuvintele şi învăţătura Sa consemnate de
ucenicii Săi. Totuşi pentru noi ortodocşii – dar cred că şi pentru catolici şi
anglicani – Euharistia, Taina Trupului şi Sângelui Domnului, are prioritate,
aşa cum are prioritate omul, fiinţa vie, faţă de cuvântul său. Euharistia sau
Cina Domnului îi adună pe credincioşi ca să actualizeze prezenţa Domnului
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între ei şi să-i hrănească cu trupul şi sângele Său pentru ca să fie vii
în veci (cf. Ioan 6,51; de unde expresia patristică: „Euharistia este

leacul nemuririi”). Totodată, Euharistia este prilejul cel mai optim pentru
credincioşi ca să-şi amintească de cuvintele Domnului, care prelungesc şi
ele prezenţa Lui în lume până la sfârşitul veacurilor.

 Pentru ortodocşi, cu deosebire, Hristos este prezent prin energiile
Sale necreate (harul) şi în icoană. Icoana este şi ea mărturia Întrupării
Cuvântului şi prelungirea ei în lume. În icoană, Îl contemplăm pe Hristos
şi faptele Lui mântuitoare şi intrăm în dialog de rugăciune cu El. Refuzul
icoanei înseamnă dacă nu refuzul Întrupării, cel puţin neînţelegerea ei în
deplinătatea sa.

În Biserică avem aşadar Cuvântul scris, citit, cântat, rugat, consumat
în Euharistie şi văzut în icoană. Tot trupul participă la viaţa duhului, după
cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Slăviţi dar pe Dumnezeu în trupul
vostru…” (I Corinteni 6,20).

Când slăbeşte legătura cu Biserica, slăbeşte
implicit şi legătura cu Scriptura

 Tradiţia Bisericii a privit întotdeauna Sfânta Scriptură ca fiind Cartea
prin excelenţă a Bisericii, pe care aceasta o vesteşte şi o interpretează sub
călăuza Duhului Sfânt în cadrul liturgic al săvârşirii Sfintelor Taine. Pentru că
prin Sfintele Taine, şi cu deosebire prin Euharistie, ni se împărtăşeşte Duhul
Sfânt, Care ne ajută să pătrundem în adâncurile cele de taină ale Cuvântului
lui Dumnezeu. Apostolii înşişi n-au înţeles cuvintele Domnului decât la
„frângerea pâinii”, adică după ce s-au împărtăşit cu trupul şi sângele Domnului
(cf. Luca 24, 30-32).

 Totuşi Sfânta Scriptură este în acelaşi timp şi cartea fiecărui
credincios, dar nu ca ins singuratic, ci ca persoană în comuniunea
organismului viu al Bisericii. Rupt de Biserică, fără participarea la
rugăciunea comună a Bisericii, nimeni nu poate înţelege Scriptura, decât
fragmentar sau chiar greşit şi fără folos pentru mântuire. Căci nimeni nu
se mântuieşte de unul singur, ci numai în comuniunea semenilor, deci în
Biserică.
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Scopul întregii Scripturi este în fond tocmai întărirea comuniunii
dintre oameni, mântuirea lor împreună. Citind Cuvântul lui Dumnezeu
în duh de rugăciune, cu evlavie şi cu smerenie, intrăm în dialog viu şi
personal cu Dumnezeu. Pentru că Biblia nu este o simplă carte, ci
prelungirea Persoanei care a insuflat-o, adică a Logosului sau Cuvântului
veşnic al lui Dumnezeu. Astfel dialogul poporului credincios cu Dumnezeu
prin rugăciunea comună a Bisericii devine dialog individual, personal,
prin citirea Sfintei Scripturi, acasă. Există, deci, o fericită interdependenţă
între rugăciunea Bisericii, în care trăim comuniunea cu semenii noştri, şi
citirea individuală a Sfintei Scripturi, care ne descoperă şi mai
îndeaproape voia lui Dumnezeu în legătură cu mântuirea noastră. Când
slăbeşte legătura cu Biserica, slăbeşte implicit şi legătura cu Scriptura.

Viaţa monahală în Ortodoxie este impregnată
de duhul Scripturii

 Totuşi trebuie să deplângem faptul că ortodocşii, în general, nu
sunt familiarizaţi cu citirea Sfintei Scripturi. Nu cred că mulţi monahi fac
excepţie de la această realitate. Cu toate acestea nu putem spune că
viaţa monahală în Ortodoxie nu este impregnată de duhul Scripturii, mai
cu seamă de duhul Psalmilor şi al Evangheliilor, textele sfinte cele mai
prezente în cultul zilnic al Bisericii.

Din canonul (rugăciunea) de chilie al monahului ortodox face parte,
în general, şi citirea zilnică a cel puţin o catismă din Psaltire (cei 150 de
Psalmi sunt împărţiţi în 20 de catisme sau stări). Monahii mai râvnitori
citesc zilnic mai multe catisme, iar unii chiar toată Psaltirea. Despre Psalmi,
Părinţii Bisericii spun că sunt un rezumat al întregii Scripturi. Oricum,
Psalmii, mai mult decât orice carte a Sfintei Scripturi, sunt prin ei înşişi
rugăciuni de laudă, de mulţumire şi de cerere adresate lui Dumnezeu. În
cultul mozaic, ca şi în cultul creştin de tradiţie catolică şi protestantă,
Psalmii se cântă. În tradiţia ortodoxă, în general, se rostesc, dar
sunt şi Psalmi care se cântă la Privegherile din ajunul sărbătorilor
sau chiar în cadrul Liturghiei euharistice.

Deşi tot cultul ortodox este impregnat de texte biblice sau de
inspiraţie biblică, totuşi el nu poate suplini citirea  personală
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a Cuvântului lui Dumnezeu care este de o bogăţie infinită, ca
Dumnezeu Însuşi. Citirea regulată a Sfintei Scripturi ne

călăuzeşte viaţa pas cu pas, ne luminează mintea, ne transformă
gândirea şi ne aprinde inima de dragostea lui Dumnezeu. De aceea
Psalmistul zice: „Descoperirea (învăţarea) cuvintelor tale luminează
şi înţelepţeşte pe prunci” (pe cei fără experienţă) şi se roagă: „Paşii
mei îndreptează-i după cuvântul tău ca să nu mă stăpânească nici
o fărădelege” (Psalm 118, 130, 133).

Ideea de viaţă monahală este profund evanghelică

 În încheiere aş dori să subliniez faptul că ideea însăşi de viaţă
monahală este profund evanghelică. Voturile monahale: fecioria,
sărăcia şi ascultarea sunt evanghelice prin excelenţă. Ritualul
ortodox al tunderii în monahism, de o frumuseţe unică, rezumă
principiile evanghelice ale urmării lui Hristos, Cel feciorelnic, Cel
sărac (şi prieten al săracilor) şi Cel ascultător până la moarte.

Monahii îl au, deci, ca Model suprem pe Hristos Însuşi, cu a
Cărui viaţă încearcă să se identifice. În drumul lor spre Hristos, ei
privesc cu deosebire spre cei care au realizat deja asemănarea cu
Hristos: Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Apostoli
şi toţi sfinţii a căror viaţă este o pildă pentru ei.

Monahii nu se cred superiori celorlalţi creştini prin felul lor de vieţuire,
pentru că ştiu că mântuirea şi orice virtute sunt daruri exclusive ale lui
Dumnezeu. Idealul monastic este şi idealul creştin, în general: desăvârşirea
sau asemănarea cu Dumnezeu. Primii creştini au format o comunitate
„monastică” pentru că aveau totul împreună; sufletul şi inima lor erau una.
Îndepărtarea de la acest ideal prin convertirea în masă a păgânilor şi
decăderea vieţii creştine în lume a determinat fuga din lume a multor creştini
dornici să trăiască maximalismul evanghelic, pe care Hristos îl cere de la
toţi: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru desăvârşit este” (Matei
5,48); „Dacă voieşti să fi desăvârşit, du-te vinde tot ce ai, împarte
săracilor…, apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie (Marcu 10,21). Să
nu uităm că în Egipt, mai cu seamă, s-au constituit adevărate colonii de
monahi (zeci de mii).                              Sursa: www.cbrom.de
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Duminica este, oare, sabatul
creştin-ortodox?

Pr. Steven C. Salaris

Părintele Steven C. Salaris a absolvit recent Seminarul Teologic
Ortodox Sfântul Vladimir din Csrestwood, N.Y., U.S.A. şi deţine un
Ph D(Philas pliae Doctor) în filozofie. Este profesor de biologie invitat
la Colegiul Sfântul Vincenţiu din Riverdale, NY. Articolul  de faţă se
referă la o dezbatere pe problema care zi a săptămânii, sâmbăta sau
duminica, este adevăratul „sabat creştin”, examinând  pe scurt baza
istorică şi liturgică care susţine că ziua de sâmbătă rămâne Sabatul
şi pentru creştini. Pentru creştin toate zilele sunt sfinte, toate au fost
sfinţite de Hristos şi închinate lucrării mântuitoare. „Adu-ţi aminte
de ziua de Sabat şi o cinsteşte pe ea” se aplică acum fiecărei zile
până la sfârşitul timpurilor.

Unele din publicaţiile Adventiştilor de ziua a Şaptea îi condamnă pe
toţi creştinii care oficiază cultul religios Duminica, pentru nerespectarea
Sabatului aşa cum a fost poruncit de Dumnezeu. Ei citează Porunca a
patra: „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti” (Ieşirea 20, 8).
Întrebările care rezultă pentru noi sunt: Noi, ortodocşii, respectăm în
mod corect această poruncă? Duminica este cu adevărat Sabatul creştin
ortodox? Scopul prezentului eseu este de a răspunde acestei întrebări
din urmă cu claritate şi să dea şi motivaţia răspunsului.

Sabatul este o zi sfântă - holy day,
nu zi de creaţie - holiday

În Cartea Ieşirii (20, 9 – 11), Sabatul este ziua menită să fie ziua în
care nu se lucrează. Se munceşte şase zile şi într-a şaptea este odihnă.
Această concepţie este derivată din referatul despre crearea lumii –
Dumnezeu a lucrat şase zile creând cosmosul, apoi S-a odihnit şi a sfinţit
ziua a şaptea. Sabatul este ziua odihnei care a devenit un „palat
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înăuntrul timpului”, plin de bucurie1. Pentru evreul pios,
respectarea Sabatului nu este doar odihnă pentru trup, ci dă putinţa

„să celebrezi creaţia lumii şi să creezi din nou ziua a şaptea, din
toate punctele de vedere”2. Este ziua în care se dă omului ocazia să
„sfinţească timpul” şi să se dedice pe sine lui Dumnezeu3. Deci, Sabatul
nu este o zi a trândăvelii, dimpotrivă, este de aşteptat să fie a odihnei
având centrul îndreptat spre Dumnezeu, zi în care omul este eliberat de
muncă şi de responsabilităţile profesionale pentru a se focaliza către
Dumnezeu şi semenii lui, fiinţele omeneşti. Drept urmare, Sabatul este
dedicat studiilor biblice, rugăciunii, meditaţiei şi actelor de binefacere –
trebuind să fie înţeles ca o zi sfântă - holy day, şi nu zi de creaţie -
holiday4.

Când a venit Iisus Hristos, El a adus şi câteva reforme sabatice
radicale. El reaminteşte potrivnicilor Lui că „Sâmbăta a fost făcută pentru
om, nu omul pentru sâmbătă” (Mc. 2, 27). Hristos nu a vrut să anuleze
pur şi simplu Sabatul, ci „i-a îmbogăţit înţelesul şi funcţia împlinind
caracteristica sa mesianică”5. Iisus Hristos a săvârşit diferite acte în timpul
Sabatului pentru a contraria înţelegerea juridică a Sabatului şi a o readuce
la înţelegerea lui originară ca zi „de comemorare a dumnezeieştii
binecuvântări a mântuirii, în special prin manifestarea blândeţii şi a milei
faţă de ceilalţi”6. Făcând aceasta, Iisus Hristos şi-a identificat lucrarea
slujitoare în cea a preoţilor de la Templu cărora li se îngăduia să-şi
săvârşească lucrarea în ziua de Sabat tocmai datorită funcţiei ei
răscumpărătoare7.

Duminica nu era privită sau înţeleasă ca o zi
 sacră a odihnei, ca Sabatul

Odată cu apariţia creştinismului s-au dezvoltat concepţiile de
libertate faţă de respectarea Legii Vechi şi cele despre o zi aflată în afara
timpului. Sfântul Apostol Pavel arată în scrierile lui că păgânii convertiţi
nu sunt obligaţi absolut deloc să „ţină” Legea (Epistola către Galateni
etc), ceea ce e legat de ţinerea Sabatului ca zi a veneraţiei religioase
comunitare. Este general cunoscut că primii creştini se adunau Duminica
pentru a sărbători Învierea lui Iisus Hristos. Scrierea cunoscută
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sub numele de Epistola lui Barnaba, datând de la sfârşitul primului
secol sau începutul secolului al doilea, ne confirmă acest fapt: „...
petrecem a opta zi în sărbătoare, ziua în care Iisus a înviat din
morţi şi totodată ziua când, după ce se arătase din nou, S-a înălţat
la cer”8. Aceasta reflectă ideea inerentă în creştinismul primar că
Duminica este a opta zi eshatologică despre care se vorbea în scrierile
apocaliptice evreieşti. Deci, Duminica era înţeleasă într-un cadru
eshatologic, nu sabatic. Aceasta este cheia pentru a înţelege Duminica/
Sabat, aspect asupra căruia vom reveni în cele ce urmează, dar după ce
vom cerceta mai întâi acest cult creştin duminical - cum a ajuns să fie
identificat în mod eronat ca fiind sabatul creştin!

Activitatea de cult Duminica era o problemă dificilă pentru creştinii
din primele veacuri. Creştinismul nu era recunoscut oficial. Mai mult,
realitatea era că a fi creştin era o crimă posibilă de condamnare la moarte.
Aşadar, este complet nerealist să ne închipuim că primii creştini îşi luau
„zi liberă” Duminica, zi de lucru obişnuită în Imperiul Roman – ei ar fi
fost foarte uşor de identificat! Slujba religioasă de Duminica avea loc de
fapt în secret, Duminică dimineaţa foarte devreme, înainte de începerea
zilei de lucru, sau, în unele cazuri, imediat după cină, un moment al zilei
rezervat întâlnirilor, din obiceiurile romanilor.

Mai târziu, se pare că unii din creştinii primelor veacuri renunţau
măcar o parte din zi la rutina vieţii din restul săptămânii. În capitolul 13
al scrierii siriace „Didascalia Apostolorum”, scrisă la mijlocul secolului
al treilea, se stabileşte că nu se cerea o totală abţinere de la muncă, ci
doar o încetare parţială a lucrului pentru reuniunea necesară cultului
religios. Textul spune direct că în Ziua Domnului omul „trebuie să lase
orice şi să alerge cu râvnă la biserica lui”9. Mai departe se arată că
„dacă nu te afli în biserică, fă-ţi munca ta; aşa fel încât în toată viaţa ta fie
să fii ocupat cu cele ale Domnului, fie cu munca ta, dar niciodată să nu
trândăveşti”10. Duminica era o zi în care trebuia să-ţi laşi deoparte
afacerile personale pentru un răstimp oarecare şi, după cât se pare, nu
era privită sau înţeleasă ca o zi sacră a odihnei, ca Sabatul. În opinia lui
Rordorf, aceasta ar fi fost calea pentru Biserică: îi ferea pe credincioşi
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de lene şi trândăvie, păcate care i-ar fi dat diavolului prilejul să
lucreze asupra lor11.

Ideea greşită de odihnă duminicală  datează
din vremea Împăratului Constantin

Ideea Duminica/Sabat a început să fie confuză pe vremea împăratului
Constantin. Pe 3 martie 321 acesta a emis un edict prin care toţi muncitorii
(cu excepţia agricultorilor) aveau datoria să se odihnească „în cinstita zi
a soarelui”. Pe vremea aceea, Constantin era favorabil cultului soarelui
şi cultului zeului Mithra, răspândit printre militari. Este posibil că acest
edict să fi fost şi o încercare a împăratului de a uni imperiul sub o religie
solară şi de a dedica prima din cele 7 zile ale săptămânii acestei zeităţi,
soarele. S-au făcut încercări de a creştina acest decret imperial, dar
este îndoielnic în cel mai înalt grad că împăratul Constantin a fost influenţat
în această privinţă de practici ale creştinilor12. În urma acestui edict,
Biserica a fost pusă în faţa problemei de a face Duminica zi de odihnă,
mai curând decât Sabatul originar.

Pe măsură ce trecea timpul, ideea de odihnă duminicală a crescut.
Împăratul Theodosie, primul împărat cu adevărat creştin, a re-emis
edictul lui Constantin într-o formulă complet creştină. Mai mult, a
mutat celebrarea euharistică de Duminică la jumătatea dimineţii (de
duminică). Fericitul Augustin, invocând cele zece porunci (Decalogul),
declara într-una din scrierile sale: creştinii trebuie să aibă o zi de
odihnă, de Sabat „creştin”.

În cele din urmă, Biserica a adăugat noţiunea de Sabat la
reglementarea imperială a Duminicii ca zi de odihnă, sfârşind prin a da o
definiţie teologică a „zilei libere” legalizată de stat13. Acest concept a
evoluat şi el de-a lungul secolelor, ajungându-se la forma de mişcare
puritană care face din Duminică, Sabatul creştin şi interzice orice activitate,
chiar şi dansul, alături de alte „destrăbălări”. Acest sens al noţiunii, deşi
incorect, este cel atribuit şi de unii creştini ortodocşi din zilele noastre.
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Imnografia Bisericii declară Sâmbăta ca fiind Sabat.
Duminica este ziua Învierii!

Dar care este înţelesul adevărat al adunării de Duminică pentru cultul
divin? Trebuie arătate trei puncte principale: Învierea, Euharistia şi
Teologia Zilei a Opta, eshatologice.

În primul rând, Biserica a înţeles întotdeauna Duminica drept o zi a
Învierii. Mormântul gol al lui Iisus a fost descoperit în prima zi a săptămânii,
după ce trecuse Sabatul (Mc. 16, 1 – 2; Lc. 23, 56 – 24; Mt. 28, 1).
Semnificaţia adunării din această zi era de a sărbători şi mărturisi Învierea
lui Hristos. Este aşadar important să remarcăm că înainte de Înviere,
Hristos S-a odihnit. După moartea Sa pe Cruce, după ce a împlinit
lucrarea Sa mântuitoare în cadrul limitelor timpului nostru, Domnul S-a
odihnit. A avut Sabatul săptămânal14.

Nicăieri nu este mai evidentă această idee decât în imnologia slujbelor
din Săptămâna Mare, unde Biserica ne arată că odihna lui Hristos în
mormânt a fost împlinirea Sabatului. De pildă, a IV-a alcătuire din canonul
Vecerniei din Vinerea Mare (care este de fapt slujba pentru Sâmbătă
dimineaţa!), spune: „Tu, o, Mântuitorule, ai binecuvântat această a şaptea
zi, pe care Tu o binecuvântaseşi la început cu odihna de la lucru; pentru
că Tu ai împlinit fiecare lucru, reînnoindu-l şi repunându-l în starea lui
dintâi, în acest fel ţinând sabatul”15.

La aceeaşi slujbă se mai cântă: „tainic vestit-a Moisi de ziua aceasta
spunând «Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea»; că este ziua de
linişte şi pace, când Fiul lui Dumnezeu Cel Unul născut S-a odihnit de
toate lucrările Sale, ţinând Sabatul în trup”16. Această cântare este repetată
la Sfânta Liturghie Vesperală (Vecernia unită cu Liturghia) din dimineaţa
Sâmbetei Mari17. Deci, chiar imnografia Bisericii declară Sâmbăta ca fiind
Sabat. Duminica este ziua Învierii!

În al doilea rând, este evenimentul central pentru înţelegerea
Duminicii. În adunarea euharistică, Biserica nu face doar sărbătorirea
(comemorarea) şi mărturisirea unui eveniment din trecut (Învierea), ci
se renaşte pentru a se împărtăşi, a intra în comuniune cu Domnul şi
Mântuitorul nostru Cel înviat, care ni se arată în frângerea pâinii18 (Lc.
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24, 13 – 35). Pentru noi, Sfânta Liturghie este venirea Domnului,
Parusia, în mijlocul poporului său19. Iată de ce, într-o anumită

rugăciune din Sfânta Liturghie (anaphorá), amintim nu numai de „cruce,
mormânt, învierea din a treia zi, înălţarea la ceruri, aşezarea de-a dreapta
Tatălui”, dar amintim şi experiem „a doua şi slăvita venire”.

Duminica este Ziua eshatologică a Domnului, care se vădeşte pe
sine în Sfânta Liturghie

În al treilea rând, Duminica este şi eshatologic „ziua a opta”, o zi
care există în afara domeniului nostru ciclic de şapte zile, punctat de ziua
de odihnă a Sabatului. Nu se poate înţelege deplin semnificaţia celei de
a Opta Zi fără a înţelege pe cea a celei de a Şaptea Zi20. Aceasta a Opta
Zi se află dincolo de orizontul timpului nostru, dincolo de Ziua a Şaptea,
de odihnă. Numele ei de Duminică [în engleză Sunday – Ziua Soarelui –
n. Trad]21, „Ziua Domnului”, se referă la înţelegerea eshatologică a faptului
că Biserica, în synaxa (adunarea) ei, „simbolizează praznicul mesianic
de la sfârşitul timpurilor”22.

Este momentul când Biserica sărbătoreşte adevărul că în Învierea
lui Hristos a fost recreat întreg universul. Duminica, Ziua a Opta –
eshatologică, a răsărit atunci când Hristos a împlinit istoria mântuitoare
în timp, restaurând creaţia care căzuse în păcat. De aici absoluta
necesitate a conexiunii (a legăturii organice) Euharistiei cu A Opta Zi.
Fiindcă în slujirea Sfintei Euharistii continuul spaţiu-timp este momentan
„fracturat”, „rupt” şi „eonul ce va-să-vie” se manifestă în Sfânta Liturghie,
dăruindu-ne o pregustare a Împărăţiei.

În concluzie, Sâmbăta este încă Sabatul; la fel ca evreii putem încă
înţelege această zi a Şaptea Zi ca fiind ziua participării la odihna lui Dumnezeu
după creaţie şi de recunoaştere a „bunătăţii şi frumuseţii” tuturor lucrărilor
lui Dumnezeu – o zi care trebuie petrecută liniştit, cu Dumnezeu, în citirea
Scripturii şi în rugăciune sau săvârşind fapte creştineşti de milă şi iubire
pentru semenii noştri. Trebuie să vedem dincolo de manipularea petrecută
în evoluţia istorică. Glisarea Duminicii este cu adevărat Ziua eshatologică
a Domnului, care se vădeşte pe sine în Sfânta Liturghie. Este o zi care ne
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umple de bucurie fiindcă ştim că atunci când scurgerea timpului din
vremea de acum se va sfârşi, o altă vârstă va începe, va răsări un alt
ecou şi atunci vom afla noi ultima noastră odihnă în Iisus Hristos în „ziua
cea fără de sfârşit” a Împărăţiei Sale – o concepţie superioară.

NOTE:
1 Heschel, A., The Sabath: Itţs Meaning for Modern Man (New York: Scribener 1954), p. 15.
2 Ibid. P. 20
3 Ibid., 75.
4 Bacchiocchi, S., From Sabbath to Sunday: An Historical Investigation of the Rise of
Sunday Observance in Early Christianity (Rom: Pontifical Gregorian University Press
1977) pp 319 – 321)
5 Ibid p. 304
6 Ibid p. 304
7 Ibid p. 304
8 Epistola lui Barnaba 20, 9
9 Didoscalia Apostolorum: The Syriac Version Translated and Accompanied by the Verona
Latin Fragments, transl. By R. Hugh Connolly (Oxford: Clarendon Press 1929), p. 124
10 Id. P. 128 - 9
11 Rondorf, W., Sunday: The History of the Day of Rest and Worship in the Earliest
Centuries of the Christian Church (Philadelphia: Westminster Press 1968), p. 158 – 161
12 Ibid p. 164 - 164
13 Ibid. p. 168
14 Bradshaw, P., Early Christian Worship: A Basic Introduction Ideas and Practice [London:
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Perspectiva adleriană asupra sensului
vieţii şi telosul creştin

Pr. Ciprian - Valentin Bâlbă

În tot ceea ce întreprinde, omul îşi pune problema scopului şi
sensului. Indiferent de domeniul de activitate, de pregătirea şi
statutul social, de rolurile jucate pe multiple planuri, de vârstă sau
etnie etc., fiinţa umană se caracterizează prin dimensiunea
teleologicală a existenţei. Aşa cum se exprimă înţelepciunea
populară, orice faci trebuie să aibă un rost, o menire, o ţintă.
Structura şi funcţionalitatea umanităţii corespunde propensiunii spre
ceva anume. Însăşi denumirea grecească a noţiunii de om
(anthropos) se înseamnă „privitor în sus”, spre ceva sau Cineva.

Deşi lucrurile suportă nuanţări şi prticularizari ale discursului, după
părerea noastră pe un anumit nivel de adâncime a înţelesului, unde numai
este vorba de turnuri de fildeş din care se priveşte cu superbie şi numai
funcţionează nici forţa depreciatoate a prejudecatilor reciproce, se poate
identifica un fir roşu comun al dezvoltărilor şi elaborărilor. Acesta uneşte
pe cei mai diferiţi oameni sub aspectul statutului, pregătirii, domeniului
de activitate, într-un univers al obiectivităţii şi sincerităţii care permite
identificarea convergenţelor şi chiar a unui adevăr comun, chiar dacă
parţial conceptualizabil şi definibil.

Probabil că sintagma inconştientului colectiv al lui K. G. Jung ar putea
aduce un plus de lămurire asupra acestui aspect şi deziderat în acelaşi
timp. De aceea, privind lucurile printr-o astfel de grilă a valorii, putem
pune alături două concepţii şi moduri de înţelegere ale sensului vieţii din
două domenii complementare şi reciproc suportiv: psihologia şi teologia.

Vom proceda în continuare la prezentarea succesivă a elementelor
psihologiei individuale adleriene după care vom sintetiza ideile de bază
care corespund perspectivei creştine asupra sensului existenţei. Înainte
de-a trece la acest lucru precizăm nuanţarea semantică între „scop” şi
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„sens”, scopul vizând un viitor mai apropiat şi mai concret, poate
chiar mai mundan, pe când sensul transcende aceste semnificaţii
spre spiritualitate ca ramură a existenţei umane.

Sensul vieţii după Alfred Adler. Adler este un neo-freudist, deşi
el încearcă să se raporteze uneori mai nuanţat la concepţia şi ideatica lui
Sigmund Freud. El este întemeietorul psihologiei individuale. Concepţia
adleriana aduce la loc de cinste, în elaborarea dezvoltării personalităţii
umane, factorii socio-culturali fără a pierde însă din vedere substartul
ereditar şi biologic. Felul în care vede relaţia individului cu ambianţa
este pecetluit de semnificaţia a doi termeni: adaptarea şi modelarea.

Adaptarea se referă la tot ceea ce face omul pentru a fi pe măsură
şi aşteptările mediului înconjurător uman, social şi chiar fizic; variabilele
personalităţii se modifică în funcţie de rezistenţele, aşteptările şi pretenţiile
acestui mediu. Modelarea presupune o interiorizare a mediului sau o
transfigurare a lui în funcţie de atitudinile, valorile, necesităţile şi trebuinţele
interioare ale personalităţii. Însă, atât adaptarea, cât şi modelarea luate
în sine, fiecare nu pot să scape de univocitatea relaţiei omului cu mediul,
fapt ce induce idea unei nepotriviri şi unei relaţii de rezistentă şi
conflictualitate.

La această dotare fiinţială, ca să spunem aşa, a omului contribuie şi
dimensiunea socială a existenţei încă din primii ani de viaţă. Copilul se
raportează în permanenţă la părinţi sau la fraţii mai mari, pe care aproape
că-i idolatrizează văzându-le aptitudinile şi capacităţile lor personale.
Întorcându-se spre sine şi comparându-se cu aceste persoane, copilul
îşi descoperă propria insuficienţă pe care o va rezolva de-a lungul
dezvoltării sale psiho-somatice ulterioare. Precizăm şi faptul că, tot în
primii cinci ani de viaţă, copilul îşi defineşte un stil de viaţă care va
reprezenta fundamentul consecvenţei de-a lungul timpului.

De împlinirile sau neîmplinirile pe care le înregistrează o persoană
de-a lungul vieţii depinde consolidarea sentimentelor de inferioritate şi
de superioritate care, în cazurile mai puţin fericite, degenerează prin
subapreciere sau supraapreciere în complexele de inferioritate sau
superioritate. Răsfăţurile excesive pe care părinţii le aplică fără un
discernământ consecvent propriilor copii, în egală măsură cu neglijările
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proiectate asupra lor, vor duce după toată probabilitatea la două
tipuri de personalitate: dependentul-evitantul şi dominantul.

 Sensul vieţii din punct de vedere creştin. Mai cu seamă acum
se adevereşte precizarea terminologică făcută mai devreme pentru că,
pentru creştini, deşi omul este ancorat dihotomic în universul existenţial,
sensul vieţii depăşeşte lumea pentru ceea ce este dincolo de ea, anume
împărăţia lui Dumnezeu.

Procesul desăvârşirii are loc în cadrul societăţii ecleziale,
eclezialitatea neînsemnând doar spaţiul fizic al construcţiei sau edificiului
de cult, deşi şi acesta are un rol semnificativ, cât acel etos creştin
concretizat în relaţiile interpersonale cotidiene. Relaţia între biserică şi
societate este un continuum unificat de o abordare unică a vieţii pe
fundamentele valorilor creştine, recunoscute, apreciate şi interiorizate
în modul personal de a fi.

Instrumentarul necesar creştinului pentru propria-i desăvârşire
vizează actele sfinte săvârşite de o persoană calificată în acest sens,
preotul, care săvârşeşte Sfintele Taine în Biserică la solicitarea şi pentru
folosul sufletesc şi trupesc al oamenilor. Aceste Taine sunt conductele
prin care curge harul dumnezeiesc şi îndumnezeitor pentru fiecare
persoană care se angajează, la modul autentic şi responsabil printr-o
decizie conştientă, pe drumul progresului vieţii în sfinţenie.

Acest proces al evoluţiei spirituale perpetue se desfăşoară în cadrul
configuraţiei descrise de relaţia omului cu sine, cu creaţia în ansamblul
ei, cu semenii şi cu Dumnezeu. Pe fiecare dintre aceste paliere este
necesară conjugarea a trei elemente care determină transfigurarea de
sine şi a relaţiilor pe toate palierele amintite: har, credinţă şi fapte bune.
Să le detaliem acum.

Harul divin reprezintă puterea sau energia care izvorăşte din
Dumnezeu Însusi şi care se revarsă peste om gratuit, obiectiv şi virtual,
în măsura în care acesta se deschide lucrării lui. Harul a fost câştigat
pentru oameni de jertfa Domnului Hristos, care asigură ceea ce Teologia
numeşte mântuirea obiectivă, dar care nu lucrează de la sine şi peste
voinţa fiecărei persoane în parte. Omul trebuie să adere la aceasta
prin consimţământ  propriu deopotrivă teoretic şi practic.
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Răspunsul personal al fiinţei umane la ceea ce Dumnezeu a făcut
pentru ea se adevereşte prin credinţă şi prin fapte bune. Mijloacele
prin care harul lui Dumnezeu lucrează asupra oamenilor sunt Slujbele
şi Tainele Bisericii.

În concepţiile catolică şi protestantă harul are origine, valoare şi
lucrare diferită. În cea catolică harul este o energie creată şi care, în
consecinţă, nu poate asigura o îndumnezeire autentică, iar în accepţie
protestantă, deşi lucrarea harului este acreditată ea numai poate avea
o eficienţă ontologică asupra persoanei de vreme ce aceasta este
iremediabil sub incidenţa căderii în păcat.

Credinţa presupune două aspecte definitorii: credinţa generală sau
informă şi credinţa specială sau formată. În primul caz e vorba de o
credinţă începătoare „care constă numai în acceptarea revelaţiei şi
începutul virtutilor”, în vreme ce în cel de-al doilea caz e vorba de
„credinta lucrătoare prin iubire” ( Galateni 5,6). Aceasta este o credinţă
matură, fortificată prin dezvoltarea virtuţilor sau, cum se exprimă Sfântul
Petru Damsachin în Filocalie, „aceasta este credinţa cea mare, nădejdea
şi dragostea desăvârşită care răpeşte mintea la Dumnezeu” (V,130).

În accepţiunile apusene, catolică şi protestantă, credinţa se
dovedeşte a fi întro dimensiune mai conceptualizată şi teoretizată în
prima accepţiune, deşi nu este izolată de săvârşirea faptelor bune, pe
câtă vreme în cea de-a două accepţiune rolul ei este subliniat
preponderant şi exclusiv, enunţul de bază fiind „sola fide”, deşi această
credinţă nu poate opera substanţial în persoana umană datorită
deteriorării psiho-somatice fundamentale.

Faptele bune ţin de dimensiunea comportamentală a omului, deşi
ele nu pot fi rupte de universul interior al credinţei şi lucrării harului:
„credinţa fără fapte este moartă” (Iacob 2,17). Sfântul Chiril al
Ierusalimului afirmă că „cinstirea de Dumnezeu constă din două părţi:
din cunoaşterea exactă a dogmelor pietăţii şi din fapte bune. Dogmele
fără de fapte bune nu sunt plăcute lui Dumnezeu. El nu primeşte însă
nici faptele, dacă nu sunt întemeiate pe dogmele pietăţii”.

În catolicism faptele bune sunt izolate de persoane prin teoria
faptelor suprameritorii (erga supererogatoria), care presupune
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„tezaurul meritelor prisositoare ale sfinţilor”. Din acest tezaur
Biserica poate dispune o împărţire a lor către acele persoane

care nu dispun de un depozit personal suficient de fapte bune. Pe de
altă parte, sistemul protestant, deşi nu neagă faptele bune, nu le
recunosc nici o valoare meritorie şi mântuitoare din cauza aceluiaşi
concept al destructurării accentuate prin păcat a omului.

Concluzii. Constatăm că traseul evoluţiei şi desfăşurării progresive
a personalităţii din punct de vedere adlerian este încadrat de sentimentul
de inferioritate şi cel de superioritate, pe când procesul de desăvârşire
creştină, ca sens al vieţii, propune dinamica etic-ascetică, asumată
responsabil de om, între chipul lui Dumnezeu în om ca moştenire, pecete
şi putere de început a desăvârşirii şi asemenarea după har cu Dumnezeu
ca model al maturităţii spirituale şi al eficienţei desăvârşirii.

Observăm că realizarea potenţialităţilor umane, atât din unghi
adlerian, cât şi creştin, are loc în interiorul interacţiunii individului sau
persoanei cu ceilalţi semeni. Mediul societal este acel care determină
feedback-ul personalităţii în ambele situaţii: în concepţia lui Adler, copilul
dar şi adultul se raportează la competenţele dar şi valorile celuilalt,
încercând să le ajungă şi chiar să le depăşească, dacă este posibil,
accepţiunea creştină făcând referire la modelul de viaţă al sfinţilor ca
permanente repere de comparaţie spirituală şi stimulent ale unui efort
susţinut spre adevăratul sens al vieţii: mântuirea.

Am văzut că Adler, deşi propune factorul socio-cultural cu un rol
proeminent în dezvoltarea umană, nu uită să acorde locul potrivit
biologicului şi eredităţii. Pentru Adler ca şi pentru creştinism, destinatara
atitudinilor şi comportamentelor, care orientează spre deplinătate şi sensul
vieţii, este fiinţa umană dihotomică. Creştinismul a apărat din totdeauna
această realitate antropologică prin luptele ideatice duse cu tot felul de
orientări religioase de factură gnostică sau maniheică ce apreciau trupul
omenesc şi materia în general ca fiind sediul prin excelentă al răului.

Felul şi intensitatea în care persoana umană se angajează în direcţia
identificării şi realizării sensului vieţii, cu responsabilitate şi devotament,
determină împlinirea de sine şi rezolvarea pozitivă a relaţiilor pe toate
nivelele.
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Ce este dragostea?
Prof. teologie Virginia Chifan

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este înţelepciunea
lui Dumnezeu, aduce în lume iubirea şi dragostea faţă de aproapele nostru.

Putem intra la Iisus prin propria noastră inimă. Acolo unde este Iisus,
totul este pur, totul este viaţă şi faţa lui este dragoste. Odată ce l-am
cunoscut pe Iisus şi l-am simţit aproape, îi rămânem credincioşi, pentru
că nu ne mai putem lipsi de El. Ne obişnuim astfel să trăim viaţa Lui şi
viaţa fără El este suferinţă, ca şi cum soarele ar dispărea din viaţa omului.

Acolo unde este Iisus, acolo este dragostea şi unirea cu toţi oamenii
lumii. Lumina lui Hristos ne arată sensul vieţii noastre. Iisus este pacea şi
dragostea curată, ce căptuşeşte inima noastră. Să-l chemăm pe Dumnezeu
în rugăciune, să fie mângâierea, ajutorul, pacea şi liniştea sufletului nostru.

Singură iubirea uneşte zidirea cu Dumnezeu şi pe noi cu cei din jurul
nostru. Dragostea duhovnicească este calea ce duce la mântuire.

Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea (Sf. Antonie cel Mare).
Dragostea este urcuş spre cele veşnice (Sf. Ioan Scărarul). Calea

scurtă spre mântuire este dragostea adevărată (Sf. Maxim Mărturisitorul).
Cine nu are dragoste este o unealtă a celui rău, umbla încoace şi

încolo în întuneric (Sf. Efrem Sirul). Cei ce se îngrijesc de lucrurile lumii
cad din dragostea lui Hristos şi din pricina aceasta se umplu de ură faţă
de oameni (Sf. Maxim Mărturisitorul).

Dragostea frăţească este în realitate o hrană duhovnicească (Clement
Alexandrinul). Să nu dispreţuieşti porunca dragostei fiindcă prin ea vei
fi fiul lui Dumnezeu (Sf. Maxim Mărturisitorul). Locuim cu Dumnezeu
şi ne unim cu EI, prin iubire (Sf. Vasile cel Mare).

Sufletul iubitor de Dumnezeu se moaie ca ceara şi primind formele şi
întipăririle dumnezeieşti, se face locaşul lui Dumnezeu în duh (Sf. Maxim
Mărturisitorul).

Să ne umplem inima cu Iubirea dumnezeiască; vom deveni mai buni şi
ura nu va mai exista niciodată în jurul nostru. Ura nu există acolo unde este
iubire, precum nu este întuneric acolo unde există lumină. Printr-o inimă
bună deschidem toate porţile iubirii. Omul nu a fost creat pentru a trăi
singur, ci în colectivitate, iar progresul lui spiritual nu poate avea loc dacă
nu există armonie colectivă. Chiar în singurătate omul se gândeşte
permanent la semenii săi, la relaţiile sociale cu ei.
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Să deschidem ochii plini de dragoste şi să mergem pe urmele lui Iisus
în Ţara Sfântă. Putem străbate cu gândul călătoria spre Iisus, să facem din
iubirea şi dragostea închinate Lui, respiraţia noastră zilnică: cel ce vede cu
adevărat niciodată nu-şi face griji pentru nevoile lui viitoare. Noi ştim că
Dumnezeu se îngrijeşte de noi şi trebuie să trăim după voia şi legile lui
Dumnezeu. „Nu vă îngrijiţi de ceea ce veţi bea, veţi mânca, vă veţi
îmbrăca! Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu toate celelalte se vor adăuga
vouă“. Dumnezeu este acela care stabileşte mersul evenimentelor, al
fenomenelor naturii, al marilor cataclisme naturale şi al tuturor calamităţilor.
În aceste clipe grele, sprijinul si nădejdea noastră este numai Iisus.

Să privim cu ochii sufletului spre răsăritul de soare în fiecare zi şi să vedem
că dragostea înseamnă şi dăruire de sine – exemplificată într-un mod sublim de
jertfa lui Iisus Hristos. Isaia ne spune în profeţia sa despre Iisus Hristos
următoarele: Iar EI s-a răstignit pentru păcatele noastre şi a pătimit pentru
fărădelegile noastre şi prin rana Lui noi toţi ne-am vindecat (ls.53, 5-6).

Textul slujbei spune: „Răstignindu-Te-ai pentru mine, ca mie sa-mi
izvorăşti iertarea; străpunsă Ţi-a fost coasta, ca torente de viaţă sa-mi
ţâşneşti“ (Utrenia din Joia Mare). De aici vine (Iubirea Domnului) –
Lumina Lumii pecetluind iubirea şi dragostea pentru voi până la pragul
mormântului şi chiar în mormânt. De aceea nu este dragoste mai mare
decât a-ţi pune viaţa pentru aproapele tău, decât a muri. Şi înţeleptul
Solomon n-a gândit altceva cu ce să compare dragostea decât cu moartea,
când zice că „dragostea ca moartea e de tare“ (Cântarea cântărilor).
(Cântarea Cântărilor 8:6: Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o
pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia
este neînduplecată ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o
flacără a Domnului). A ierta înseamnă să reîntorci la viaţă, să dăruieşti
viaţa. În aceasta ne facem asemenea cu Dumnezeu.

Toată viaţa noastră, se construieşte şi poate avea un rost, doar pornind
de la iubirea lui Dumnezeu şi sfârşind în dragostea nemărginită către
Iisus. Iubirea şi dragostea există pentru că Dumnezeu le-a adus în lume,
nu are sfârşit pentru că ele nu au niciun început. Ele nu pot să se împuţineze
că pornesc de la Dumnezeu şi se revarsă asupra întregii făpturi.

Dragostea toate le rabdă, dragostea toate le iartă, dragostea nu se
bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate acestea sunt hrana
duhovnicească pentru sufletul nostru. Puterea de a ierta este însuşire
Dumnezeiască, iertând celor ce ne greşesc ne facem părtaşi la dragostea
cu care Dumnezeu iubeşte lumea.
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Vindecarea sufletului
 Rugăciune, înfrânare şi

iubire

Ascetica si mistica ortodoxã - Monahismul

"...iubirea îmblânzeşte iuţimea; înfrânarea veştejeşte pofta; iar rugăciunea
desface mintea de toate înţelesurile şi o înfăţişează goală lui Dumnezeu.

Aşadar, aceste 3 virtuţi îmbrăţişează toate virtuţile, şi fără de ele mintea nu se
poate ocupa de Dumnezeu, slobozită de toate celelalte" (Sf. Maxim

Mărturisitorul, Cuvântul ascetic)

Ortodoxia adevărată
este cea în stare să învieze omul

Interviu cu Părintele Teofan Munteanu realizat de
Stelian Gomboş

Părintele Ieroschimonah Teofan Munteanu (fost Evloghie), născut
în părţile Buzăului şi absolvent de şcoală militară, este unul din tinerii
duhovnici români din zilele noastre, al cărui exemplu viu ne dă mari
nădejdi de refacere a vieţii duhovniceşti în România. Întors din Sfântul
Munte Athos, de la Mănăstirea Vatopedu, în pământul natal, vieţuitor,
o vreme în sfânta mănăstire Crasna – Prahova, se arată ca un nou
Paisie Velicikovski care să restabilească duhovnicia şi rânduiala în
viaţa de obşte, ce s-a pervertit ignorând predaniile Sfinţilor Părinţi.
Roadele duhovniceşti ale obştii Mănăstirii Nera, din cadrul Episcopiei
Caransebeşului, judeţul Caraş-Severin, al cărei povăţuitor este, ne
întăresc convingerea.

Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte Teofan, am vrea să ne
vorbiţi puţin despre vieţuirea filocalică în mănăstirile de azi.

Părintele Teofan: Un părinte i-a cerut Bătrânului Sofronie, când acesta
era pe patul de moarte, binecuvântare să întemeieze o mănăstire. Părintele
a ezitat mult. A spus, după un moment de tăcere şi rugăciune înaintea
Domnului, că în ziua de azi nu se mai poate întemeia o mănăstire. După
aceea, iar s-a mai rugat şi i-a dat binecuvântarea.
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Trăim nişte vremuri în care să mai pomeneşti de mănăstire cu
duh filocalic este prea mult, ba chiar este aproape o „nebunie” să

crezi că poţi întemeia azi o obşte în care toate să curgă într-o vieţuire
aşa cum ne-au predanisit-o Părinţii. Spun asta pentru că vremurile în
care trăim - şi nu caut în asta un mod de a mă spăla pe mâini de propria-
mi responsabilitate - sunt cumplite. Iată, aici la noi, pe pământul
românesc, s-au deschis multe locaşuri sfinte după ’89, pentru că fuseseră
distruse de comunişti. Sigur că trebuiau începute mănăstirile, dar cu cine?
Călugări bătrâni erau puţini, iar dintre ei o bună parte se înstrăinase de
duhul părinţilor. Aşa au fost vremurile şi nu e de judecat. Asta-i realitatea!
Am plecat la drum cu foarte puţini Părinţi duhovniceşti după ’89, iar
noi, care am luat jugul acestei vieţuiri minunate, am fost cumva aproape
lipsiţi de rădăcini, fără obârşie, fără înlănţuire, n-am avut ceea ce au
părinţii din Sfântul Munte Athos, unde s-a păstrat bine tradiţia asta: stareţ
(bătrân duhovnicesc) şi ucenic.

Harul lucrează înlăuntrul nostru înnoirea naşterii din nou

Noi suntem o generaţie crescută cumva singurei, adăpându-ne, cum
spune Sfântul Ignatie Briancianinov, mai mult din scrierile Părinţilor şi
mai puţin din pilda vie a unor bătrâni înduhovniciţi, care să ne predanisească
pe viu tradiţia. Am plecat la drum cu bună dorinţă, dar să nu uităm cine
suntem noi, cei care ne înrolăm în ceea ce ar trebui să constituie armata
de elită a Domnului. Venim în mănăstire nu numai cu bunele noastre
dorinţe şi cu inima arzând de dor, ci şi cu grozăvia stigmatelor unei lumi
care s-a îndepărtat cu totul de Domnul. Purtăm în noi tot iadul lepădării
de Domnul ce se lucrează în lume în zilele noastre.

Suntem odraslele părinţilor care ne-au crescut în duh ateist. Mulţi
dintre vieţuitorii din mănăstiri sunt proveniţi din familii asemenea cu cea
în care am crescut şi eu: fără Biblie, fără icoane, fără zi de post, fără
mers la biserică, nici măcar o dată pe an. Toată spălarea asta a creierului,
pe care o face sistemul nostru educaţional contemporan, o simţim în noi
până în adâncul sufletului, deşi harul face minuni şi cu adevărat lucrează
în noi înnoirea naşterii din nou. Nu mai spun de viaţa pe care o trăiesc
marea majoritate a tinerilor, viaţă dusă în tot felul de devieri
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aberante, departe de duhul poruncilor Domnului şi de lucrările
harului. Dintre aceşti tineri, unii ajung să se rupă din aceste mreje
demonice şi să intre în mănăstire. E ceva deosebit să poţi face trecerea
asta extraordinară de la un mod de viaţă trăită într-un duh antihristic!
De ce să n-o spunem deschis, că e chiar antihristic: este de ajuns să
deschizi televizorul sau să te uiţi la ce se întâmplă în licee, în facultăţi,
ce ascultă sau citesc tinerii, ce pagini de internet vizitează sau pur şi
simplu să faci o plimbare de o oră-două prin Bucureşti sau prin alt
oraş. Acest salt pe care-l fac unii, intrând pe porţile mănăstirii, este cu
adevărat o intrare într-un alt tărâm care se guvernează după cu totul
alte legi şi alte rânduieli.

Viaţa de mănăstire este o „nebunească” încercare de a împlini (şi
nu oricum, ci îngereşte!) voia lui Dumnezeu. Ce este această voie?
Nimic altceva decât viaţa lui Dumnezeu Însuşi! Dar aceasta n-o poate
trăi nici cel mai curat om de pe faţa pământului, darămite eu, un om
plin de stricăciune... Mi se cere un salt asimptotic, gigantic, de la minus
la plus. Să mai crezi, aşadar, că poţi chivernisi o vieţuire de obşte în
duhul Părinţior filocalici, când eşti în bătaia tuturor vânturilor, ispitelor
şi încercărilor, cu oameni cu totul nepregătiţi pentru aceasta, prea
plăpânzi, prea firavi?...

De vină nu este veacul, ci eu, care mă las dus
 de duhul veacului acesta

Să ajungi să trăieşti monahismul în adâncimea lui, în taina dăruirii
Domnului Hristos, a încredinţării depline în voia Lui, pe calea
Ghetsimani-ului şi a rugăciunii pentru întregul Adam - este ceva cumplit
de greu pentru noi, dacă nu chiar, pentru unii, străin... Cuvântul acesta
este greu, dar nicidecum deznădăjduitor. Este greu pentru că grele
sunt zilele în care trăim. Părinţii noştri, pentru lepădarea lor de sine şi
pentru dăruirea totală Domnului, primeau aripi mari cu care zburau
peste talazuri, pe când noi am moştenit nişte cioturi cu care mai zburăm
puţin, ne mai afundăm în valuri, mai intrăm într-o furtună, apoi prindem
puţin curaj şi, uite-aşa, încet-încet, ajungem ultimii la liman.
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Să nu se înţeleagă, prin ceea ce am spus până acum, că mă
înscriu în rândul celor care aruncă vina pe „zilele rele” pe care

suntem obligaţi să le trăim (ca şi Adam, de altfel: „Femeia pe care Tu
mi-ai dat-o...”). De vină nu este veacul, ci eu, care mă las dus de duhul
veacului acesta în loc să-i urmez pe Părinţi. Înainte, călugării ajungeau
poate o dată în viaţă la marii trăitori - Antonie, Zosima, Ammona, Arsenie
etc. - ca să primească cuvânt ziditor şi nici nu erau întotdeauna primiţi, pe
când noi, iacătă, avem aici la îndemână întreaga lor viaţă şi experienţă
cuprinse în paginile cărţilor care ne umplu bibliotecile. Dacă dormim la
umbra crucii, tolăniţi pe comoară, vina este a noastră: ne lăsăm purtaţi de
duhul veacului, un duh antihristic care stinge în om tânjirea după Domnul.
Cum scria Părintele Nicolae Steinhardt, îndemnându-ne a nu spune: „Uite
ce-au făcut din mine!”, ci: „Uite ce am făcut eu din ce-au făcut ei din
mine!”. Concluzia? Bineînţeles că se poate forma o obşte în duh filocalic!

Suntem mai aproape de mântuire decât oricând altcândva

Stelian Gomboş: Aşadar se poate, nu mai este o „nebunie”?
Părintele Teofan: Ba da, „nebunie” este, dar nu înseamnă decât

că este un imposibil posibil. Privind lucrurile din altă perspectivă, noi
acum suntem mai aproape de mântuire decât oricând altcândva. Să vă
dau un exemplu: nu ar trebui ca noi, cei atât de slabi şi de neputincioşi,
atât de ezitanţi şi nestatornici, să ne smerim mai uşor, să alergăm mai
grabnic la acoperământul harului, să conştientizăm că toate atârnă de
mila şi de iubirea Domnului? Fiţi cu luare aminte la vieţile Părinţilor, care
au fost nişte bărbaţi atât de puternici, de curajoşi, de statornici, de hotărâţi,
de verticali.

Avva Pamvo a fost cumplit încercat de duhul desfrânării timp de 12
ani, până la deznădejdea cea mai cumplită, auzind la sfârşit glas din cer:
„Pamvo, pentru aceasta te-am lăsat să fii în aceste ispite, ca să nu te
înalţi cu firea, socotindu-te în gândul tău că eşti mare, nici să socoteşti
că vei putea face ceva fără ajutorul lui Dumnezeu. De acum să-ţi cunoşti
neputinţa şi să nu te nădăjduieşti în faptele şi în bunătăţile tale, ci în mila
şi în ajutorul lui Dumnezeu”. Vedeţi, Domnul a „luptat” cu Avva Pamvo
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timp de 12 ani. Cât ar trebui să lupte cu noi Domnul pentru a ne
arăta cât de neputincioşi suntem? Ar avea nevoie de mai mult de
câteva minute.

Noi ştim că toate atârnă de Domnul, că, dacă şi-a luat un pic mângâierea
de la noi, nu mai suntem în stare nicio brumă de canon să facem, ne zgândărim
la primul cuvânt al fratelui, suntem cu „botul pus”, cu „faţa cernită” – „nu ştiu
ce am, nu mai merge!” Păi, unde vedem aşa ceva la Părinţi? Pentru noi este
mai uşor să purtăm smerenia asta. Oamenii aceştia erau atât de hotărâţi!
Erau oameni verticali, cum spunea Avva Theodor al Fermei: „şi dacă se va
lipi cerul de pământ, Theodor nu se teme”. Cu asemenea oameni Domnul
„a avut de furcă” până să-i înveţe smerenia. Pe când cu noi, care suntem
nişte zdrenţe netrebnice... Nu ne cere Domnul nimic decât să ne ţinem mintea
în iad, adică să ne recunoaştem ca vrednici de iad, dar să nu deznădăjduim.
Ce-mi trebuie mai mult? Nu-i mântuirea aproape de noi?

Trebuie să răbdăm, aşteptând pe Domnul să se
milostivească spre noi

Stelian Gomboş: Care este lucrarea omului?
Părintele Teofan: Lucrarea omului este pocăinţa, schimbarea.

Numai că schimbarea ţine de împreună-lucrarea omului cu Domnul.
Prin pocăinţă înţelegem toată transformarea asta (metanoia) care începe
prin întoarcerea de la păcate şi sfârşeşte cu îndumnezeirea, să ajungi
Dumnezeu prin har. N-avem altă lucrare decât pocăinţa.

Stelian Gomboş: Şi cum să facem, să nu deznădăjduim?
Părintele Teofan: Eu nu deznădăjduiesc, pentru că Dumnezeu

este iubire. Toate slujbele noastre sunt centrate pe mila şi iubirea lui
Dumnezeu: Că milostiv şi iubitor de oameni eşti... Cu harul şi cu
îndurările şi cu iubirea de oameni... Doamne, miluieşte! Omul
dintotdeauna a aşteptat mila.

Stelian Gomboş: În ce constă această aşteptare? Este cea de care
vorbeşte Psalmistul: „Aşteptând, am aşteptat pe Domnul”?

Părintele Teofan: Aşteptarea este starea firească a omului. În
devenirea noastră ca persoane, cum spune Părintele Sofronie, aşteptarea
e starea firească. Traducerea corectă a versetului pe care l-ai
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pomenit este: „Răbdând, am răbdat pe Domnul”. Trebuie să
răbdăm, aşteptând pe Domnul să se milostivească spre noi. Facem

răbdare în aşteptare ca să ne slobozească Dumnezeu de legăturile morţii.
Când spun „Aştept învierea morţilor” nu înseamnă că aştept cu groază
o sentinţă pe care o ştiu de pe acum. Aştept nădăjduind. Părintele Nicolae
Steinhardt spunea: „Aştept, mort de spaimă şi plin de nădejde, Judecata
de Apoi”.

Stelian Gomboş: Ce ne împiedică să aşteptăm aşa pe Domnul
Iisus Hristos?

Părintele Teofan: În cartea Vom vedea pe Dumnezeu aşa cum
este, Părintele nostru Sofronie Saharov spune că se simte înaintea lumii
ca mesager al unei taine pe care oamenii au uitat-o: Dumnezeu este
Iubire, este Părintele nostru Care ne-a chemat din nefiinţă la fiinţă şi
Care ne-a deschis calea spre veşnica împărtăşire de El. Problema cea
mai mare este înstrăinarea noastră de la El, înstrăinare care a invadat
toată existenţa noastră; tot ce facem astăzi ne înstrăinează din ce în ce
mai mult de Duhul Sfânt.

Problema este că şi noi, cei „întorşi” vătămaţi de stricăciunile pe
care le-am îngurgitat Îl percepem strâmb pe Dumnezeu. De asta se mai
supără marii noştri duhovnici, zicând că „ceea ce trăim noi nu-i
Ortodoxie...” Spunea Părintele Rafail: „Dacă nu simţim că facem paşi
pe cale înseamnă că, pe undeva, ne nevoim eretic”. De multe ori ne
lăsăm purtaţi de superstiţii sau de puncte de vedere care nicidecum nu
sunt în duhul Părinţilor. Ortodoxia adevărată este cea în stare să învieze
omul; nu-i niciun muzeu de tradiţii, după cum nu-i nicio casă deschisă
inovaţiilor contemporane.

Stelian Gomboş: Totuşi ce ne împiedică să-L vedem drept?
Părintele Teofan: Păi, tot ceea ce am moştenit ne ajută să-L vedem

strâmb. Trăim cu nişte vătămături, cu nişte stricăciuni, care sunt proprii
unei fiinţe căzute, care nu poate să-L vadă pe Dumnezeu aşa cum este.
Cântăm la Înviere: „Să ne curăţim simţirile şi să-L vedem pe Hristos
strălucind!”. Din clipa când a căzut, Adam nu L-a mai văzut pe Dumnezeu
decât ca pe un Stăpân pedepsitor şi a fugit de la faţa Lui. Noi fugim de
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la Domnul pentru că nu-L mai recunoaştem ca ceea ce este, ca
Părinte. Nu mai avem încredere: aşteptăm numai biciul, ciomagul.

Biserica în care găseşti numai forme este
un adevărat cimitir!

Stelian Gomboş: Este posibil ca formalismul lipsit de conştientizare
să fi dus la această vedere strâmbă?

Părintele Teofan: Biserica chiverniseşte şi conţinutul, şi forma.
Nu poate fi conţinut fără formă. Trăim într-o tradiţie, iar conţinutul îl
primim într-o anume formă. Una fără alta nu se poate. Un muzeu de
forme este, de fapt, un cimitir. Biserica în care găseşti numai forme este
un cimitir. Cum a căutat Stareţul Paisie Velicikovski în Sfântul Munte un
povăţuitor şi nu a găsit?! N-a găsit un purtător al tradiţiei vii! În perioade
de criză s-a mers şi prin formă mai mult, că omul este tentat să se agaţe
de forme. Chiar mă gândeam ce şoc vor fi resimţit evreii care au devenit
apostoli, dărâmându-li-se toată construcţia de forme ale Legii celei Vechi
în care Dumnezeu îi binecuvânta, îi sfinţea, îi lumina. Au dărâmat tot
pentru a putea rezidi în formele noi pe care le descoperea harul. Noi
primim formele, iar punerea conţinutului este o lucrare a harului.

Sunt unii oameni care nu văd mai mult, ci îşi trăiesc evlavia şi iubirea
faţă de Domnul în formele astea mici. Mai vin creştini la uşa altarului şi
întreabă: „Părinte, pentru dezlegare de cununie trebuie cinci lumânări
sau şapte?” Iar mie-mi vine să-i întreb dacă sunt creştini sau păgâni. N-
ai ce face! Cu sufletul trebuie să lucrezi încetişor. Pentru că, dacă-i spui
că-i în înşelare drăcească, îi stingi flacăra care mai pâlpâie în el. Lucrăm
încet, mai ales că, dacă ne uităm la noi, suntem şi noi nişte superstiţioşi mai
cizelaţi, mai rafinaţi, dar tot superstiţioşi. Noi L-am văzut pe Domnul cum
este? Singura modalitate de a scăpa din înşelare este să recunoşti că eşti
înşelat. Toţi suntem într-o înşelare, formalişti suntem toţi, dar, din fericire,
Judecător este Dumnezeu, la Care încape multă iubire.

Stelian Gomboş: Nu-i primejdios să ţinem mintea în iad? Nu
ajungem la deznădejde?
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Părintele Teofan: Aşa cum sunt eu acum, sunt un candidat
sigur al iadului. Eu nu fac decât să-mi conştientizez propria stare.

Nu văd împărăţia înăuntrul meu, ci un amestec colcăind de patimi şi
stricăciune, văd o lucrare a iadului şi, la capătul tuturor, moartea. În
mine „trăieşte” moartea. Nu mă proiectez în altă parte. Nu zic: dacă
aş fi fost în altă parte, eram altceva; dacă-l cunoşteam pe părintele
cutare, eram mai bine etc. Nu trăiesc himeric, ci recunosc ceea ce
sunt acum: un candidat pentru iad. Dar nu deznădăjduiesc.

Harul Domnului nu are sabat!

Stelian Gomboş: Zic unii, chiar dintre Părinţii duhovniceşti, că
astăzi nu mai putem dobândi harul lui Dumnezeu, ca odinioară.

Părintele Teofan: Cine ţi-a spus nebunia asta? Doamne, păzeşte-
ne! Harul îl dă Domnul nostru Iisus Hristos când ştie că suntem copţi.
Părintele Sofronie spune că este o erezie să crezi că azi nu se mai
poate trăi duhovniceşte. Însemnă să desfiinţezi Biserica, lucrarea
harului, pentru că „Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez” până
în veac. Harul Domnului nu are sabat! Când spunem că nu se mai
poate dobândi harul îi facem pe toţi sfinţii netrebnici, adică de nicio
trebuinţă. Părintele Porfirie spune că tipul acesta de smerenie este
drăcească. Dacă micşorezi cu ceva chemarea care ţi-a adresat-o ţie
Dumnezeu, omule, este un păcat, o hulă - spune Bătrânul Sofronie.

Stelian Gomboş: Cum vedeţi sporirea duhovnicească în vremurile
de acum, lucrarea de despătimire?

Părintele Teofan: Înainte, Părinţii se retrăgeau în pustie,
dobândeau har, apoi ieşeau şi le vorbeau şi altora. Ajungeau la o
aşezare, îmbrăcau ei înşişi harul, după care puteau să învieze şi alte
suflete. Noi nu mai avem răgazul acesta. Eu ce fac? M-am trezit la
vârsta de 22 de ani duhovnic, dar nu şi înduhovnicit. Nu vreau să hulesc
lucrarea harului, dar omeneşte suntem nepregătiţi pentru aşa ceva. Nu
putem decât să ne răstignim, să ne predăm voii Domnului şi să învăţăm din
mers. În timp de război nu mai ai vreme să faci şcoala de ofiţeri ca pe timp
de pace. Faci nişte cursuri acolo şi te-a trimis pe front: îţi mai pune şi o
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mitralieră in spate, îţi arată trăgaciul şi inamicul şi... atât! Restul le mai
înveţi „din mers”. Este înfricoşător, dar asta-i realitatea. Dacă ajungem
la liman, Domnul Hristos ştie. Mai auzim şi tot felul de sminteli, că monahul
cutare a plecat în lume şi câte altele. Nu-i de mirare! Spune la Pateric să
nu ne mirăm că pleacă unii în lume, să ne mirăm că mai rezistă cineva. Cei
care vor birui vor fi mai mari decât Părinţii.

Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte Teofan, vă mulţumesc
pentru acest dialog duhovnicesc şi vă doresc mult spor şi multe împliniri
duhovniceşti, în continuare!

Un suspin poate fi o rugăciune!
Părintele Arsenie Papacioc

- interviu -

Reporter: Asistăm la o îndepărtare a laicatului de Biserică. Oamenii
nu mai vin la slujbe, nu mai ţin legătura cu preotul. Practic, deşi unii se
autodefinesc creştini, ei nu se comportă că atare. Cum vedeţi situaţia
acestei categorii, destul de numeroasă din păcate?

Părintele Arsenie Papacioc: Mai întâi de toate, aceste constatări
nu trebuie să fie o preocupare în sine: „că nu vine lumea la biserică”. Cel
mai bine este să vă ocupaţi de persoana dumneavoastră, tot aşa cum
fiecare trebuie să se preocupe de persoana lui. Toţi cei care sunt ispitiţi
să observe astfel lucrurile, să se ocupe, mai întâi, de ei înşişi. Într-adevăr,
este un fenomen că, acum, nu vine lumea la biserică. Sunt nişte momente
istorice, psihologice prin care trece acum societatea. Există prea multe
preocupări.

Dar eu sunt foarte sigur - şi mă gândesc aici, mai ales, la români, la
creştinii noştri români - că, atunci când aud „bătaia clopotelor care cheamă
viii, plânge morţii şi împrăştie viforile”, atunci când românul aude clopotele
bătând, chiar dacă nu este un trăitor al Legii, se închină, totuşi, instinctiv,
pentru că simte că acest sunet este o chemare, o chemare sufletească.
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Acest moment de tresărire interioară este foarte important. Această
clipă ne interesează de fapt: clipa ce vădeşte starea ascunsă a fiecăruia.

   Mersul la biserică este şi în funcţie de preocupările oamenilor, care
sunt, evident, specifice momentului istoric de astăzi. Dar, orice clipă poate
fi un timp de trăire şi orice suspin poate fi o rugăciune. Tocmai de aceea,
importantă este clipa de care vorbeam, când omul are, în sinea lui, o
tresărire. Trist este dacă nu există tocmai această tresărire de moment.
Asta este, pe de o parte, şi consecinţa a 40 de ani de ateism organizat; nu
doar un simplu ateism publicat şi difuzat, ci un ateism atent organizat.

   Dar, cu sabia în mână, cu lanţuri la mâini şi la picioare, am trecut şi
peste aceşti 40 de ani. Acum, însă, trăieşte o generaţie născută în ateism, o
generaţie a cărei trăire nu este limpezită. Aşa că problemele acestea la care
făceaţi referire, pot fi explicate raţional, dar nu este bine să se facă atâta caz,
pentru că aceste lucruri slăbesc forţa personală a fiecăruia, semănând
confuzie. Din cauza greşelilor mulţimii, ajunge fiecare om să se scuze în
sinea lui: „Ce, numai eu fac? Văd că toţi fac!”. Deci, cel mai bine este că noi
să ne rugăm pentru rezolvarea acestor lucruri, să ne rugăm pentru oamenii
aceştia.

Reporter: Prin urmare există rele pe care eşti dator să le observi şi
să le arăţi şi celorlalţi, dar există şi lucruri pe care, punându-le în lumină
mai mult decât e cazul, le amplifici şi le alimentezi?

Părintele Arsenie Papacioc: Sigur că da! Şi oamenii nu-şi dau seamă
de asta. Trebuie să ne rugăm pentru lume.

Reporter: Fiindcă vorbeaţi despre rugăciune, Sfinţia voastră spunea:
„dacă nu e timp suficient pentru rugăciunea limbii, nu trebuie să înceteze
nicicând rugăciunea minţii”. Însă, Părinte, oamenii s-au schimbat mult, că
vor sau că nu vor, se gândesc tot timpul la posibilităţi şi, cei mai mulţi, din
păcate, la lipsa de posibilităţi. Cum îi poţi arata omului de azi drumul
rugăciunii, necesitatea ei?

Părintele Arsenie Papacioc: Dragul meu, că eşti student, te întreb şi
eu: ce aşteptaţi dumneavoastră, studenţii, de la catedră? Să vi se explice ce
este rugăciunea? Este un contact personal, pornit din inimă, din conştiinţa
noastră creştină către Dumnezeu. Normal că sunt rugăciuni de tipic, dar sunt
şi rugăciuni personale; cum spuneam înainte, un suspin poate fi o rugăciune.
Chiar dacă serviciul, ocupaţiile, timpul nu permit rugăciuni de tipic, chiar dacă
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nu apuci să le faci, nu-i atât de grav, dar cu o condiţie: să ai o stare de
prezenţă continuă a lui Dumnezeu în conştiinţa ta. Asta este important:
gândul la Dumnezeu, conştientizarea prezenţei Lui - asta este o rugăciune la
îndemâna fiecăruia, indiferent cât de ocupat ar fi. Sigur că rugăciunile de tipic
sunt foarte importante. Oricine poate şi trebuie să se roage, spunând: „Doamne,
Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”

Gândul omului trebuie să fie mereu la Dumnezeu. Chiar nu ne gândim
că Dumnezeu ne va cere socoteală pentru tot ce ne-a dat? Frumuseţe,
înţelepciune, putere (de multe ori dincolo de cea a îngerilor, dacă ţinem
cont că lumina îngerilor este mai difuză decât „chipul şi asemănarea” care
îl îmbracă pe om), toate aceste bogăţii nemaipomenite Dumnezeu le-a
vărsat peste om şi, chiar dacă eşti păcătos, chipul rămâne la tine. Privind
aceste frumuseţi, aceste împodobiri, acest chip, nu putem să nu ne gândim
la El. Tocmai acest gând, aşa cum izvorăşte el, este o rugăciune.

Este foarte important şi trebuie actualizat că „fără Dumnezeu nu se poate
face nimic”. Dacă „fir de păr nu se  mişcă fără voia Lui”, dar lumea întreagă?
De aceea, e o  mare greşeală să nu ne gândim la Dumnezeu. Cum să ne
gândim? Într-o formă cât mai directă: „Doamne, iarta-mă!”, „Doamne-ajută!”.
Tot aşa te gândeşti, de exemplu, la soţia ta, la iubita ta. Ţi-e gândul, inima tot
timpul la ea, la iubirea ei. Ca o icoană ce-o porţi în suflet, gândindu-te la ea
într-o formă simplă. În acest fel ţii mereu legătura cu cel iubit. Deci, acelasi
lucru este şi rugăciunea: un contact permanent al inimii tale cu Dumnezeu.

Poţi să faci rugăciuni îngenunchiate, rugăciuni de tipic sau ... poţi să
nu le faci. Dar nu trebuie să înceteze sub nici o formă acest contact, această
relaţie cu Dumnezeu, într-o formă personală şi directă. Dar şi aici, în primul
rând, trebuie evitate acele aparenţe care te păcălesc pe tine însuţi, crezând
că faci bine ceea ce faci.

Sfinţii povestesc că, odată, a venit diavolul la uşa unui călugăr. Împingea
diavolul să intre, împingea şi călugărul dinăuntru, să nu-l lase şi se ruga în timpul
ăsta: „Doamne Iisuse, ajută-mă, miluieşte-mă!” Dar diavolul îl împingea mai
tare şi tot mai tare, mai să-l biruie. Când, de teamă, a strigat călugărul cât a
putut de tare „Doamne, iartă-mă şi ajută-mă!”, imediat a dispărut diavolul.
Lângă el, a apărut Mântuitorul. „De ce n-ai venit până acum?”, l-a întrebat
călugărul. „Am venit când M-ai chemat cu adevărat.”
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Deci, rugăciunea şi gândul la Dumnezeu, dacă nu pleacă din
inimă, sunt spoială. Câţi dintre noi nu păţim, asemenea călugărului,

la uşa sufletului nostru. Cică ne rugăm, cică ne împotrivim păcatului, dar
numai copleşiţi, în momente de mare cumpănă, ne gândim cu adevărat la
Dumnezeu.

Reporter: Omul de azi îşi limitează viaţa - gândirea şi trăirile - doar
la cele de aici şi de acum. Credeţi că, atâta timp cât omul trăieşte pentru
ce-i aici şi nu pentru ce-l aşteaptă acolo, se mai gândeşte la mântuire în
măsura în care ar trebui să o facă? Scopul vieţii nu mai este mântuirea, ci
realizarea în viaţa de aici. Scara valorică a omului, faţă de care ar trebui să
raporteze totul, se răstoarnă, existenţa sa limitându-se de la „ceilalţi” la
„mine”, de la „veşnic” la „acum”, de la absolut la prozaic. În aceste condiţii,
mai poate vedea omul, mai departe de el, spre mântuire?

Părintele Arsenie Papacioc: Aşa este, trebuie să fim mereu preocupaţi de
mântuirea noastră. Acesta este scopul principal, permanent, de neschimbat, de
neuitat: mântuirea.  De aceea trebuie să fugim de obiceiuri şi de rutină. Totul în viaţă
trebuie să plece din această fiinţă a vieţii noastre: inima.

 E adevărat că problemele sunt multe, dar nu trebuie să dai drumul la
sfoara care te leagă de cer. Dacă îţi dai drumul căzi în neant, căzi în păcate,
căzi în iad. Trebuie să te ţii de
această sfoară orice ar fi, oricât de
puternice ar fi vânturile. Ţine-te cum
poţi, în felul tău, dar ţine-te! Şi să nu
credeţi că Dumnezeu nu ne înţelege
în momentul istoric prin care trecem.
Sigur ne-nţelege!

Sursa: www.crestinortodox.ro
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Din învăţăturile Sfântului Siluan
Cunoaşterea voii lui Dumnezeu

Arhimandritul Sofronie Saharov

Sfântul Siluan spunea: „Este bine ca întotdeauna şi în toate să căutăm
călăuzire de la Dumnezeu, ce şi cum trebuie să facem sau să grăim.” Cu
alte cuvinte, în fiecare situaţie în parte datori suntem să căutăm a cunoaşte
voia lui Dumnezeu şi căile spre a o împlini. Căutarea voii lui Dumnezeu
este cea mai importantă lucrare a vieţii noastre, căci cel care ajunge să
se afle pe calea ei este prins în viaţa dumnezeiască, cea veşnică.

Cel care iubeşte pe Dumnezeu, todeauna
caută  îndrumare de Sus

La cunoaşterea voii lui Dumnezeu se poate ajunge pe mai multe căi.
Una din ele este cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Hristos. Însă, în
poruncile Evangheliei, în ciuda înaltei lor desăvârşiri - sau, mai bine zis,
în virtutea desăvârşirii lor - voia lui Dumnezeu se exprimă în sensul ei
general şi ultim, iar omul, întâlnind în viaţa sa de zi cu zi o nesfârşită
varietate de situaţii, adesea nu ştie ce să facă pentru ca lumea sa să se
integreze cursului voii lui Dumnezeu. Pentru ca fapta sa să aibă un sfârşit
bun, nu este destul să cunoaştem doar expresia generală a voii lui
Dumnezeu în, de pildă, porunca de a iubi pe Dumnezeu din toată inima,
din toată mintea, din toată puterea sa şi pe aproapele ca pe sine însuşi;
mai trebuie încă şi luminare de la Dumnezeu în ce priveşte mijloacele
împlinirii acestor porunci în realitatea zilnică a vieţii; mai mult pentru
aceasta avem neapărată nevoie de puterea cea de Sus.

Cel ce a dobândit în inima sa dragostea lui Dumnezeu, mişcat de
această dragoste, săvârşeşte faptele sale din porniri care aproximează
voia lui Dumnezeu; este, însă, vorba doar de o aproximare şi nu de
desăvârşire. Faptul de a nu putea ajunge la plinirea desăvârşirii duce la
nevoia absolută pentru toţi a unei neîntrerupte comunicări cu Dumnezeu
prin rugăciune pentru călăuzire şi ajutor. Omul nu ajunge nu numai la
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desăvârşirea dragostei, dar nici la desăvârşirea cunoaşterii. O
faptă ce izvorăşte, cum s-ar părea, din cea mai bună pornire, adesea

poate avea consecinţe nedorite, ba chiar rele. Iar aceasta pentru că
mijloacele sau chipul înfăptuirii erau rele sau pur şi simplu greşite în situaţia
dată. Adesea auzim pe câte cineva îndreptăţindu-se cu buna intenţie
avută, dar aceasta nu este destul. Viaţa omenească este plină de astfel
de greşeli. Iată, pentru ce cel care iubeşte pe Dumnezeu, todeauna caută
îndrumare de Sus, ciulind necontenit urechea sa lăuntrică spre a auzi
glasul lui Dumnezeu.

Majoritatea oamenilor nu aud în inima lor
glasul lui Dumnezeu

În practică aceasta se săvârşeşte precum urmează: tot creştinul, dar
îndeosebi episcopul sau preotul, care se află nevoit să ia într-o anumită
situaţie o hotărâre în armonie cu voia lui Dumnezeu, trebuie să lepede
lăuntric toate cunoştiinţele sale, toate ideile preconcepute, dorinţele şi
planurile sale şi, o dată liber de tot ce este „al său”, să se roage lui
Dumnezeu, cu atenţie în lăuntrul inimii; iar primul gând ce naşte în suflet
după o asemenea rugăciune se primeşte ca o îndrumare de Sus. O
asemenea căutare spre a cunoaşte voia lui Dumnezeu printr-o nemijlocită
comunicare cu Dumnezeu în rugăciune, mai cu seamă în vreme de nevoie
sau de necaz, face ca omul, precum zicea sfântul Sfântul Siluan, „să
audă în sufletul lui răspunsul lui Dumnezeu şi să se înveţe să se înţeleagă
călăuzirea cea de la Dumnezeu... aşa noi toţi avem nevoie să ne învăţăm
să recunoaştem voia lui Dumnezeu; iar de nu ne vom învăţa, nu vom
cunoaşte niciodată această cale.”

Acestei faceri, în forma ei mai desăvârşită, îi premerge obişnuinţa
cu rugăciunea neîncetată, având necontenit atenţia în inimă. Însă spre a
fi sigur că aude glasul lui Dumnezeu înlăuntrul său, omul trebuie să se
lepede de voia sa şi să fie gata de orice jertfă, asemenea lui Avraam, ba
chiar, după porunca Apostolului Pavel, asemenea lui Hristos Însuşi, Care
„S-au făcut ascultător Tatălui până la moarte” (Fil.2,8). Cel care a pornit
pe această cale va reuşi numai dacă din experianţă a cunoscut cum

49



 Porunca Iubirii   4 / 2011 51

lucrează harul Sfântului Duh în om şi dacă în inima sa s-a
înrădăcinat o anume mânioasă lepădare de sine, adică o lepădare
hotărâtă a voii sale „individuale”, meschine, pentru a dobândi şi a
săvârşi sfânta voie a lui Dumnezeu. Unuia ca acesta i se va dezvălui
adevăratul înţeles al întrebării pe care Sfânul Sibean a pus-o părintelui
Stratornic: „Cum grăiesc cei desăvârşiţi?”. Lui, cuvintele sfinţilor părinţi:
„plăcut-au Duhului Sfânt şi nouă” (Fap.15,28) îi vor fi familiare; el va
înţelege mai desluşit acele cuvinte din Sfânta Scriptură, din Vechiul
precum şi din Noul Testament, unde este vorba de o asemenea
nemijlocită convorbire a sufletului cu Dumnezeu; şi se va apropia de
adevărata înţelegere a felului în care vorbeau Apostolii şi Proorocii.

Omul este zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi este
chemat la plinătatea nemijlocită a împărtăşirii cu Dumnezeu, iar în
virtutea acestui fapt, toţi, fără excepţie, ar trebui să meargă pe această
cale; însă experienţa vieţii arată că aceasta nici pe departe nu este
pentru toţi, pentru că majoritatea oamenilor nu aud în inima lor glasul
lui Dumnezeu, nu îl înţeleg şi urmează glasul patimilor care vieţuiesc în
suflet şi care îneacă cu gălăgia lor blândul glas al lui Dumnezeu.

Pentru credinţa celui ce întreabă, răspunsul duhovnicului
întotdeauna va fi bun, folositor

În Biserică există o cale de ieşire din această situaţie jalnică, şi
anume: a întreba pe părintele duhovnic şi a-i face ascultare. Însuşi
Sfântul Siluan iubea această cale, o urma, o propovăduia şi scria despre
ea (cf. Sfântul Siluan - cap. Despre păstori şi duhovnici).

 În general, el considera calea smerită a ascultării a fi mai sigură.
El credea cu tărie că pentru credinţa celui ce întreabă, răspunsul
duhovnicului întotdeauna va fi bun, folositor, plăcut lui Dumnezeu.
Credinţa în realitatea tainei Bisericii şi a harului preoţiei i se întărise
îndeosebi din seara când, în mânăstirea vechiului Russikon, în vremea
postului mare, la vecernie, a văzut pe bătrânul duhovnic Avraamie
schimbat la faţă, în chipul lui Hristos, strălucind în chip negrăit.
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Plin de credinţa izvorâtă din har, Sfântul Siluan trăia realitatea
tainelor Bisericii, dar reamintim că el găsea că, chiar omeneşte

vorbind, adică în plan psihologic, este uşor să vezi foloasele ascultării
faţă de părintele duhovnic; el spunea că atunci când duhovnicul, în
slujirea sa, răspunde la o întrebare, acesta este liber în acel moment de
patima care îl stăpâneşte pe cel ce întreabă şi, în virtutea acestui fapt,
poate vedea lucrurile mai limpede şi se află mai deschis influenţei harului
lui Dumnezeu.

Răspunsul duhovnicului va purta, în majoritatea cazurilor, pecetea
nedesăvârşirii; dar aceasta nu este pentru că duhovnicul este lipsit de
harul cunoştinţei, ci pentru că desăvârşirea ar fi dincolo de puterea şi de
capacităţile celui ce întreabă. În ciuda nedesăvârşirii povăţuirii
duhovnicului, aceasta, primită cu credinţă şi dusă până la capăt, va duce
negreşit la o creştere duhovnicească. Această cale însă se închide
adeseori, pentru că cel care întreabă, nevăzând înaintea sa decât un om,
se clatină în credinţă şi de aceea nu primeşte primul cuvânt al duhovnicului
şi i se împotriveşte, opunându-i părerile şi îndoielile sale.

Primul cuvânt al duhovnicului exprimă
voia lui Dumnezeu

Sfântul Siluan a vorbit despre această temă importantă cu egumenul
mânăstirii, arhimandritul Missail (+ 22 ian 1940), un om al Duhului, către
care binevoia şi pe care vădit îl asculta Dumnezeu. Părintele Siluan l-a
întrebat pe egumen: „Cum poate monahul să cunoască voia lui
Dumnezeu?”. „Primul meu cuvânt trebuie să-l primească ca fiind voia lui
Dumnezeu”, răspunse egumenul. „Cine va face astfel, peste acela se va
odihni harul lui Dumnezeu, dar dacă cineva mi se împotriveşte, atunci
eu, ca om, cedez”.

Cuvântul egumenului Missail va să spună: Părintele duhovnic, atunci
când este întrebat, caută în rugăciune călăuzire de la Dumnezeu, însă ca
om dă răspuns în măsura credinţei sale, după cuvântul Sfântului Apostol
Pavel: Noi credem, pentru aceea şi grăim (2 Cor. 4, 13), dar în parte
cunoaştem şi în parte proorocim (1 Cor.13,9). În năzuinţa sa de a nu

51



 Porunca Iubirii   4 / 2011 53

greşi dând răspuns sau povăţuind, el însuşi se află sub judecata lui
Dumnezeu şi, de aceea, dacă se iveşte o obiecţiune sau fie doar o
împotrivire lăuntrică din partea celui ce întreabă, nu îndrăzneşte să insiste
asupra cuvântului său sau să-l întărească ca fiind expresia voii lui
Dumnezeu şi, ca om, cedează.

Această credinţă se manifesta foarte vădit în viaţa egumenului
Missail. Odată el a chemat la sine pe un novice, părintele Sofronie,
încredinţându-i o ascultare complicată şi grea. Novicele a primit-o din
toată inima şi, făcând metania de cuviinţă, se îndrepta spre uşă. Dintr-o
dată egumenul îl chemă înapoi. Novicele s-a oprit. Înclinându-şi uşor
capul şi cu un glas liniştit şi grav, i-a spus: „Părinte Sofronie, nu uita:
Dumnezeu nu judecă de două ori; de aceea, dacă vei face ceva în ascultare
mie, atunci eu voi fi judecat de Dumnezeu, iar mata eşti liber de
răspundere”.

Duhul lui Dumnezeu nu rabdă nici silire, nici contrazicere

Dacă cineva se împotrivea câtuşi de puţin unei hotărâri sau povăţuiri
a egumenului Missail, atunci acest mare bărbat nevoitor, în ciuda poziţiei
sale de administrator, răspundea de obicei: „Bine, faceţi cum voiţi” şi nu
îşi mai repeta cuvântul. Şi Sfântul Siluan, dacă întâlnea împotrivire, de
asemenea, imediat tăcea. De ce? Pentru că pe de o parte Duhul lui
Dumnezeu nu rabdă nici silire, nici contrazicere, iar pe de alta, voia lui
Dumnezeu este un lucru mult prea mare. Ea nu se poate cuprinde în
cuvântul duhovnicului, care negreşit poartă pecetea relativităţii, nu îşi
poate afla o expresie desăvârşită, şi numai acela care primeşte cuvântul
ca fiind plăcut lui Dumnezeu, fără să-l supună judecăţii proprii sau, cum
se zice adesea „fără judecată”, numai acela a aflat calea cea adevărată,
fiindcă el cu adevărat crede că „la Dumnezeu toate sunt cu putinţă” (Mt.
29,26). Aceasta este calea credinţei, cunoscută şi adeverită de experienţa
milenară a Bisericii.

A vorbi despre astfel de lucruri, care constituie taina netainică a
vieţii creştine şi care totuşi depăşesc hotarele vieţii trândave de zi cu zi şi
obişnuita puţină experienţă duhovnicească, nu este niciodată fără de
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primejdie, căci mulţi pot să înţeleagă cuvântul în chip greşit şi greşit
să-l pună în practică, iar atunci, în loc de câştig, el poate naşte daune,

îndeosebi dacă cineva se apropie de această nevoinţă cu o prea mare şi
mândră încredere în sine.

Domnul nu dezvăluie voia Sa celui ce o caută cu inimă
necredincioasă şi vicleană

Când cineva dorea un sfat de la Sfântul Siluan, acestuia nu-i plăcea
să dea răspuns „din mintea sa”. El avea în amintire cuvântul Cuviosului
Serafim de Sarov: „Când vorbeam din mintea mea, se întâmpla să
greşesc”, iar la aceasta se adăuga că greşelile pot fi mici, dar pot fi şi mari.

Acea stare despre care vorbea părintelui Stratonic, şi anume că „cei
desăvârşiţi nu grăiesc nimic de la sine... Ei grăiesc numai ceea ce le dă
Duhul“, nu li se dă întotdeauna nici chiar celor care se apropie de
desăvârşire, precum nici Apostolii, nici ceilalţi Sfinţi, nu întotdeauna făceau
minuni, iar Duhul proorociei nu lucra întotdeauna la fel în prooroci, ci
uneori cu putere mai mare, alteori însă se îndepărta de ei. Sfântul Siluan
desluşea limpede „cuvântul din experienţă” de insuflarea cea de Sus, adică
de cuvântul pe care „îl dă Duhul”. Şi cel dintâi este preţios, dar cel de-al
doilea este mai înalt şi mai sigur (cf. 1 Cor. 7,6; 7,10; 7,12; 7,25). Uneori
spunea cu încredere şi cu hotărâre celui ce îl întreba, că voia lui Dumnezeu
este ca acesta să facă într-un anume fel, iar alteori răspundea că nu cunoaşte
voia lui Dumnezeu pentru el. Spunea că uneori Domnul nu dezvăluie voia
Sa nici sfinţilor, pentru că cel ce caută către aceştia, caută cu o inimă
necredincioasă şi vicleană.

Întotdeauna şi în toate, fiecare aşa cum ştie, să ceară de la
Dumnezeu luminare

După cuvântul Sfântului, cel care se roagă din toată inima trece prin
multe şi felurite stări de rugăciune: lupta cu vrăjmaşul, lupta cu sine însuşi,
cu patimile, lupta cu oamenii, cu închipuirile; în astfel de situaţii mintea nu
este curată şi nimica nu este limpede. Dar când vine rugăciunea curată,
când mintea împreuna cu inima stă neturburată înaintea lui Dumnezeu,
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când sufletul simte prezenţa harului în sine şi s-a dat voii lui Dumnezeu,
fiind slobod de lucrarea patimilor şi a închipuirilor care îl întunecă,
atunci cel ce se roagă poate auzi insuflarea harului.

Când cel ce nu are destulă experienţă şi nu poate desluşi cu siguranţă,
„după gust”, lucrarea harului de cea a patimilor, îndeosebi a mândriei, atunci
e de neapărată trebuinţă ca unul ca acesta să-l întrebe pe duhovnic, iar el
însuşi, în faţa oricărei experienţe sau insuflări duhovniceşti, până la judecata
duhovnicului asupra acesteia să ţină fără greş principiul nevoinţei: „nici să
primeşti, nici să respingi“.

„Neprimind”, creştinul se păzeşte de primejdia de a socoti lucrarea sau
insuflarea demonică drept dumnezeiască şi de a se obişnui astfel să „ia
aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile cele drăceşti” şi să dea
închinăciune dumnezeiască dracilor.

„Nerespingând”, scapă de altă primejdie, şi anume: cea de a atribui
lucrarea dumnezeiască dracilor şi astfel a cădea în păcatul „hulei împotriva
Duhului Sfânt”, aşa cum fariseii atribuiau izgonirea dracilor de către Hristos
puterii lui „Veelzevul, domnul dracilor” (cf. Mt. 12,22 -32).

A doua primejdie este mai înfricoşătoare decât cea dintâi, deoarece
sufletul se poate obişnui în aşa măsură să respingă harul şi să îl urască şi să-
şi însuşească starea de împotrivire lui Dumnezeu, încât să se determine astfel
până şi în planul veşniciei şi, ca urmare, acest păcat „nu se va ierta lui, nici în
veacul de acum, nici în cel ce va să fie” (Mt. 12,32); pe când în rătăcirea
cea dinainte sufletul îşi poate recunoaşte mai uşor greşeala şi, prin pocăinţă,
să dobândească mântuirea, deoarece nu există păcat care să nu poată fi
iertat, decât păcatul de care nu ne pocăim.

Despre acest principiu cât se poate de important al nevoinţei - „nici să
primeşti, nici să respingi” - şi despre felul în care se aplică în viaţa nevoitorului,
ar trebui spuse multe, însă, deoarece în scrierea de faţă ne-am propus să
vorbim numai despre situaţiile esenţiale, fără a intra în amănunte, ne vom
întoarce la tema cea din început.

Cunoaşterea voii lui Dumnezeu prin rugăciune, în forma ei mai
desăvârşită, este un lucru rar întâlnit, dobândit numai cu preţul unei îndelungi
străduinţe, al unei mari experienţe de luptă cu patimile, după multe şi grele
ispite de la draci pe de o parte, şi multe izbăviri de la Dumnezeu pe de altă
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parte. Însă rugăciunea din toată inima pentru ajutor este o lucrare
bună şi de neapărată trebuinţă tuturor: şi mai marilor, şi ucenicilor, şi

bătrânilor, şi tinerilor, şi celor ce învaţă, şi celor ce sunt învăţaţi, şi părinţilor,
şi copiilor. Sfântul Siluan insista asupra faptului că toţi, fără excepţie,
independent de rang sau de stare sau de vârstă, întotdeauna şi în toate,
fiecare aşa cum ştie, să ceară de la Dumnezeu luminare pentru ca astfel,
puţin câte puţin, fiecare să îşi apropie calea sa de calea sfintei voinţe a lui
Dumnezeu, până la a atinge desăvârşirea.

Sursa: www.cuvantbun.blogspot.com
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       Părintele Mina… într-o exprimare foarte
simplă şi clară, doreşte să facă cunoscut lumii
datoria faţă de şansa mântuirii, oferită
omului de către Mântuitorul lumii, Domnul
Iisus Hristos.

         Aşa mi-a spus Părintele, în zilele trecute, când m-a chemat la chilie să-mi
spună ce să vă scriu… (Părintele… nu mai vede…):
      „Iată, eu am să-ţi spun dumneata un lucru: acum mi s-au slăbit vederile.
Dar mi-a dat Dumnezeu lumina cea cerească. L-am văzut pe Domnul Iisus
când o-Nviat şi a trecut pe tron. Îţi dai dumneata seama ce este asta?! Poţi
cuprinde cu mintea cât de măreţe sunt aceste lucruri?! Vai! Vai! (…)”

Prof. Maria Pară

“Rugaţi-vă neîncetat”
Porunca lui Dumnezeu

 pentru poporul român
Părintele Arhim. Mina Dobzeu

Despre practicarea isihasmului

        Învăţătura despre practicarea rugăciunii inimii o găsim în Filocalie
îndeosebi în volumul 8. Cuvioşii  părinţi români au tradus şi răspândit
scrierile filocalice, au fost trăitori ai rugăciunii isihaste: Cuviosul Gheorghe
de la Cernica, Cuviosul Vasile de a Poiana Mărului, Cuviosul Paisie
Velicicovschi, Cuvioasa Teodora de la Sihla, Cuviosul Iosif de la Peştera
Voronei. Din Filocalie, cunoaştem pe marele întemeietor al vieţii isihaste,
Sf. Grigorie Palama şi alţi cuvioşi din Sf. Munte Athos şi din alte mânăstiri
ale Răsăritului.

“Uită răul,
rabdă mult,

iartă totul”
(Dimensiunea duhovnicească a
vieţii Părintelui Mina Dobzeu)
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Eu am fost sesizat prin 1993 de studenţii din diferite centre
culturale, care au cunoscut nişte “maeştri” predicând Rugăciunea

inimii şi, auzind cum şi în ce constă această practică, mi-am dat seama
că aceştia sunt străini de ortodoxie şi de învăţătura isihastă, aduc influenţe
budiste, din monahismul tibetan, practici yoghine sau altele inspirate din
magia orientală. Atunci am înţeles că trebuie să fim mult mai prezenţi
între oameni şi să învăţăm pe tinerii noştri să se adape de la izvorul curat
al Ortodoxiei.

Am început să mă ocup de problema aceasta deoarece l-am avut
profesor pe Părintele Stăniloae, care, la moartea sa a lăsat cuvânt,
pentru noi monahii în special, să fim trăitori şi practicanţi ai
învăţăturii isihaste din scrierile sale.

Hotărând să iau atitudine faţă de încercările de înstrăinare practicate
de maeştrii orientali în rândul tinerilor noştri, m-am adresat Părintelui
Patriarh, Preafericitul Teoctist, cerând să mă împuternicească să predic
în ţară, la mânăstiri şi în centrele culturale, învăţătura dreaptă şi sfântă a
acestei trăiri isihaste. Am redactat o foaie despre Rugăciunea inimii,
care a fost publicată în mai multe reviste din ţara.

Prima intervenţie în acest sens a fost publicată în revista Candela
Moldovei, exemplarele de debut.

Calea creştinului ortodox
Trebuie să mergem pe calea învăţăturii celei drepte a Bisericii

Ortodoxe, pe calea adevărului dăruit de Hristos.
Domnul Iisus Hristos ne învaţă să ne rugăm şi cum să ne rugăm,

recomandu-ne rugăciunea “Tatăl nostru”, cunoscută şi sub denumirea
de Rugăciunea Domnească. În textul ei se preamăreşte Dumnezeu, se
pune în evidenţă voia lui Dumnezeu, pe care trebuie să o împlinim noi,
ca astfel Domnul să împărăţească în sufletele noastre, în inimi, să ne dea
hrana  de toate zilele, să ne ierte de păcate şi să ne izbăvească de ispite.
Rugăciunea Domnească este una perfectă, neegalată de rugăciunile făcute
de noi oamenii, obişnuiţi numai să cerem cele pământeşti. Domnul ne învaţă
lucruri cereşti care sunt spre mântuirea noastră, ne învaţă cum să ne rugăm.
Avem rugăciunea comunitară în biserică, dar trebuie să fie şi
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rugăciunea individuală. Intră în cămara ta, deci în casa ta, în
singurătatea ta, roagă-te ascuns, adună-ţi gândurile în singurătate şi
în interiorul tău, în sinea ta şi adresează lui  Dumnezeu o rugăciune curată.

Avem rugăciunea proprie cultului public, în biserică, dar trebuie să
avem şi rugăciunea individuală. Intră în cămara ta, deci în casa ta, în
singurătatea ta, roagă-te în ascuns, adună-ţi gândurile în interiorul tău, în
sinea ta şi adresează lui Dumnezeu o rugăciune curată.

O condiţie, care e de la început pusă, este împăcarea cu aproapele
tău. Nu te poţi împăca cu  Dumnezeu dacă nu eşti în pace cu aproapele tău.
Când te duci cu darul tău la altar, mai întâi adu-ţi aminte dacă ai ceva împotriva
aproapelui tău: “Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei
aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo,
înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi,
venind, adu darul tău” (Mat.5, 23-24).

Exemplele din cult sunt pentru noi nu numai model de dăruire, ci
şi de slujire lui Dumnezeu până la jertfă: “Rugaţi-vă neîncetat”, zice Sf.
Apostol Pavel (1Tes. 5, 17). Iisus Hristos ne îndeamnă: “... privegheaţi
şi vă rugaţi ca să nu intraţi în ispită” (Mat. 26, 41). Privegherea e
când stai noaptea de veghe şi te osteneşti în  rugăciune. Privegherea este
paza gândurilor, vorbelor şi faptelor noastre. Ispita vine mai întâi în gând, ca
idee păcătoasă, ca un musafir nepoftit, căruia nu trebuie să-i oferim scaun,
ci să-l alungăm şi să zăvorâm uşa.

Nu trebuie să ascultăm de şoapta celui rău, care ne îndeamnă
spre beţie, desfrânare, slavă deşartă, mânie, ceartă.. Atunci trebuie să
alergăm la  Dumnezeu ca la un sprijin, să-I cerem ajutorul pentru a
învinge păcatul, pentru a rămâne statornici în credinţa noastră.

Dreptul la mântuire

Da, avem dreptul la mântuire, dar şi datoria de a lucra la mântuirea
noastră, ducând viaţă neprihănită, după voia lui Dumnezeu. Mântuirea
nu este rezervată doar unor “aleşi”, călugări, preoţi, ci este un bun al
tuturor şi Domnul ne îndeamnă să fim desăvârşiţi “... precum Tatăl
vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5,48).

58



     Porunca Iubirii  4 / 201160

Primii creştini, pentru că păzeau cu frică poruncile lui
Dumnezeu şi erau evlavioşi şi rugători, se numeau sfinţi. Ei sunt

pentru noi exemplele pe care trebuie să le urmăm.
Dacă s-a înmulţit păcatul nu înseamnă că de acum avem ca lege

păcatul şi consfinţim păcatul prin legiuiri, ci combatem şi denunţăm pe
cei care legalizează păcatul. Ne ridicăm împotriva corupţiei, a desfrâului,
a homosexualităţii. Cerem lui Dumnezeu prin rugăciunea “Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine,
păcătosul” să ne curăţească de zgura păcatelor. Isihasmul este o treaptă
mai intensă de trăire în rugăciune şi progres duhovnicesc.

Trepte practice de împlinire a Rugăciunii inimii

Cum şi când se spune rugăciunea aceasta?
1. Cantitativ: ca timp, 10 minute dimineaţa, 10 minute la amiază, 10
minute seara. Făcând acest exerciţiu zilnic, capeţi deprinderea şi
realizezi şi calitatea oricărui fel de rugăciune.
2. Calitativ: cu evlavie, cu pocăinţă, cunoscându-ţi starea de
păcătoşenie şi cerând mila lui Dumnezeu, cu gândul numai la cuvintele
ce trebuie să le zici, cu înţelegere, nu numai cu buzele.
3. Din inimă, cu simţire afectivă, bătând la uşa inimii, deprinzând-o să
colaboreze cu raţiunea şi voinţa: „Şi le voi da aceeaşi inimă şi duh
nou voi pune în ei; voi scoate din trupul lor inima cea de piatră şi
le voi da inimă de carne”. (Iezechiel 11, 19).
4. Cu sârguinţă, cu voinţă tare şi statornică a sufletului, încât, prin
întâlnirea raţiunii, afecţiunii şi a voinţei să se realizeze asemănarea cu
Cel ce este sursa raţiunii şi a sfinţeniei.
5. Poziţia:  în genunchi, poziţie verticală, nu pe şezut, nici cu faţa la
pământ, mâinile adunate pe piept. Cei vârstnici, care zic rugăciunea o
durată mai mare de timp, pot sta pe un scăunel de 30 cm înălţime.

In această stare, orice mişcarea încetează, mintea se concentrează
numai la cuvintele rugăciunii. Mişcarea este legată de raţiune, de gândire
iar dacă mintea ta este lăsată în libertate, aşa şi simţurile tale sunt în
libertate. Însă, dacă mintea şi gândul sunt concentrate la rugăciune,
simţurile încetează şi eşti ca înlemnit când rosteşti rugăciunea.
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Când începe mişcarea înseamnă că mintea nu mai este concentrată
la rugăciune şi simţurile sunt libere, active.

Metoda rugăciunii isihaste
Sub aspect tehnic, sunt două variante în rostirea Rugăciunii isihaste:

1. Rostirea rugăciunii legată de inspiraţie şi de expiraţie

Când inspiri, zici prima parte a rugăciunii: “Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”; şi când expiri zici a doua parte a
rugăciunii: “miluieşte-mă (sau mântuieşte-mă) pe mine păcătosul”
expiri. Aceasta este o variantă pe care o găsim la Cuvioşii Părinţi trăitori
ai isihasmului.

2. Rostirea rugăciunii legată de pulsul inimii

a) Rugăciunea se zice în ritmul bătăilor inimii, astfel: rar, chiar
silabisind, la fiecare bătaie a inimii zici: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-mă (sau mântuieşte-mă) pe mine, păcătosul”.
Vorbit sau în taină. E recomandat să o zicem în taină.

Este recomandabilă această metodă, ca rugăciunea inimii să fie legată,
în rostirea ei, de pulsul inimii, iar nu de suspinele artificiale ale inimii. Zic
aproximativ de bătăile inimii. Nu înseamnă că trebuie să urmăreşti pulsul
inimii şi apoi să începi a te ruga. Am ales această variantă pentru a evita
manifestările suspinătoare şi pentru a feri rugăciunea de banalizare, de
defăimarea celor rău intenţionaţi. Acel suspin îl obţinem mai târziu, odată
cu progresul nostru, ca manifestare a harului şi nu dintr-o dată, în mod
artificial. [când se va ajunge la „rugăciunea inimii” propriu-zisă sau
„rugăciunea de sine mişcătoare”, atunci mintea tace, nu rosteşte, ci ascultă
cum rugăciunea se spune singură, în ritmul inimii – în fapt, Duhul Sfânt
se roagă/mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite (Rom. 8, 26),
mişcând şi inima omului]

b) Rugăciunea se zice alipită de pulsul inimii
Umblă la inimă. Aceasta să-ţi fie măsura. Nu la plămâni, care nu

reprezintă afecţiunea. Bate la uşa inimii, loveşte cu cuvintele, mai
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întâi pronunţate, apoi, pe parcurs, o vei zice tainic, în gând, cu
insistenţă, apăsat, accentuat, în ritmul inimii, care, aici, are mai

mulţi timpi.
Rugăciunea se rosteşte rar, în 7 timpi, fiind accentuat fiecare

cuvânt:
1. Doamne, 2. Iisuse, 3. Hristoase, 4. Fiul lui Dumnezeu, 5.

miluieşte-mă, 6. pe mine, 7. păcătosul. Să observăm că nu este vorba
de bătăile/pulsul fizic al inimii, ci de bătăile cuvântului la poarta inimii, de
trăire afectivă, în inimă, a fiecărui cuvânt al rugăciunii.

Astfel, umblând la inimă, bătând la uşa inimii, accentuat pe fiecare
timp-cuvânt, deprinzi inima să se deschidă, să conlucreze cu mintea,
până simţi că se încălzeşte, că devine inimă de carne, nu împietrită.

Această simţire (trăire) a rugăciunii o vei avea şi când vei citi şi
alte rugăciuni (ce fac parte din cele 7 laude şi Sf. Liturghie), nu numai în
rugăciunea de pocăinţă, Rugăciunea inimii. Avem rugăciuni de laudă, de
mulţumire, de cerere, pe care acum le vei realiza la calitatea lor, coborând
cu mintea în inimă, ca mintea să le zică cu înţelegere, inima cu simţire
afectivă, iar voinţa cu sârguinţă şi, astfel, realizăm calitatea rugăciunii.

Treptele de purificare

Ca efecte ale rostirii Rugăciunii:
1. Despătimirea de vicii: ura, vrajba, violenţa, desfrâul, beţia,

vorbirea de rău, bârfa, invidia, duşmănia, zgârcenia, trândăvia etc. Dacă
stăruim în această rugăciune, Harul lui Dumnezeu ne ajută să ne eliberăm
de vicii şi de alte multe păcate.

2. Despătimirea de imaginile păcatelor. Mintea păstrează
amintirea păcatelor, iar simţurile dorinţa păcătoasă. Stăruind în
Rugăciunea inimii, Harul lui Dumnezeu ne dă putere să ne curăţim:
“Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele” (Ps. 50,11). În fericirea a
IV-a din Predica de pe Munte, Iisus Hristos spune:”Fericiţi cei curaţi
cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mat. 5, 8), iar Sfântul
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Apostol Pavel spune că: “...trupul vostru este templu al Duhului
Sfânt” (1Cor. 6, 19).

Pentru ca Duhul Sfânt să sălăşluiască în noi, trebuie ca templul,
omul, să fie curat, altfel Harul lui Dumnezeu nu e lucrător în noi, nu
avem roadele Duhului Sfânt datorită necurăţiei păcatelor. Totuşi,
lucrarea Sfântului Duh asupra noastră începe în momentul când noi
deja ne-am îndreptat cu gândul şi avem rugăciunea stăruitoare către
Dumnezeu. Înlăuntrul nostru se duce acum o luptă cu păcatul şi, pentru
a învinge, noi cerem ajutorul lui Dumnezeu, care vine în ajutorul nostru
prin Harul Său.

3.  Iluminarea este stadiul în care Harul lui Dumnezeu se face
simţit în noi cu putere, curăţindu-ne de zgura păcatelor. Sfântul  Apostol
Pavel zice: “Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu
ştim să ne rugăm aşa cum trebuie şi  Însuşi Duhul se roagă în noi,
cu suspine negrăite” (Romani 8, 26). Astfel, se realizează acea pace
(isihie) în întreaga noastră fiinţă, iar Duhul Lui Dumnezeu sălăşluieşte
în noi.
          Sfântul  Apostol Pavel ne atenţionează: “Să nu întristaţi Duhul
cel Sfânt al lui Dumnezeu” (Efes.4, 30), prin neglijenţă, prin lenevie,
prin trândăvie, abandonând rugăciunea, grija de suflet, spovedania,
postul, împărtăşania, fapta bună, milostenia, cercetarea celui căzut în
sărăcie, bolnav, neputincios. Trebuie să se vadă roadele Duhului, sub
a cărui călăuzire suntem, iar “roada Duhului este dragostea, bucuria,
pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa”
(Gal.5, 22). Cine va  reuşi să se ridice la treapta aceasta, poate spune
că a ajuns la adevărata rugăciune, care izvorăşte din umilinţă, din
smerenie.

Învăţătura sectară

Biserica este aşezământul dumnezeiesc care vesteşte învăţătura
sfântă şi dreaptă, conformă cu principiile Evangheliei şi cu Sfânta Tradiţie,
statornică, din primele veacuri creştine. Ea a avut de înfruntat, încă de la
început, învăţăturile greşite promovate de eretici şi sectari. Sectarul este
cel care a furat Biblia Bisericii şi a dus-o în casa lui, zicând: “Veniţi să
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învăţăm noi legea Domnului, că doar este aceeaşi Sfântă
Scriptură, iar Domnul a zis să cercetăm Scripturile, că în ele

vom găsi viaţa de veci”. Sfânta Scriptură este însă tâlcuită în Biserică
şi nu de oricine, deci sectarii s-au rupt de Trupul lui Hristos prin căutarea
înţelesurilor ei, doar cu ajutorul raţiunii omeneşti (2 Petru 3, 16).

Spre deosebire de slujitorii Bisericii, care sunt sfinţiţi prin Taina
Hirotoniei, sectarii n-au sfinţire, n-au pregătire, n-au Har Dumnezeiesc.
Au lepădat Jertfa Domnului Iisus Hristos pentru că nu mai au Sfânta
Euharistie. Prin Jertfa Domnului avem mântuirea; ei n-o mai au. Ei mizează
doar pe puterea de pătrundere a raţiunii lor, care e isteaţă, trufaşă,
iscoditoare, nemulţumită şi nestăvilită. Câte capete, atâtea sensuri; câte
minţi, atâtea interpretări sunt. Lipseşte Harul Dumnezeiesc, fapt ce reiese
din diversele contraziceri şi conflicte, fiecare confesiune crezându-se
deţinătoarea adevărului. Se conduc după mintea lor, raţiunea lor nu are
o aşezare bună, nu au statornicie, nu este lucrarea Duhului Sfânt deoarece
ei sunt în afara Bisericii.

În Biserica lui Hristos, călăuzită de Duhul Sfânt, este unitate în
credinţă, e unitate de învăţătură sfântă, iar ierarhii Bisericii, ca urmaşi ai
lui Hristos, nu se contrazic în cele ale credinţei, nici preoţii, nici credincioşii.
Toţi se supun Duhului, în a cărui inspiraţie şi unitate se află Biserica lui
Hristos. Acolo unde există contrazicere este duh lumesc şi nu Duhul lui
Dumnezeu. Biserica noastră se supune înţelepciunii divine care a zidit-o
şi a întărit-o, dându-i stabilitate şi statornicie, iar puterea iadului nu o va
birui. Are şi Sfânta Tradiţie, cu cele şapte tunete, cele şapte hotărâri
canonice, cele Şapte Sinoade pe care sectarii le-au lepădat. Vine Satana
cu toate înşelăciunile şi aberaţiile lui, cu concepţiile omeneşti şi diavoleşti,
dar niciodată nu o va face să cadă. Fiţi cu credinţă tare în Biserică şi în
preoţi, în episcopi şi în dogmele sfinte şi drepte, căci Dumnezeu a sădit
această „vie”, a întărit-o cu gard şi o apără de porcul sălbatic.

Acum, în libertate

       Antihristul acţionează sub multe alte forme, prin atâtea aberaţii integrate
în New Age şi prin multe grupări, care sunt lucrarea Satanei în lume şi care
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vor cădea prin sabia Cuvântului lui Dumnezeu, când vor atinge apogeul.
Trebuie să rezistăm acestor ispite. Va fi o confruntare dintre Evanghelia
cea dreaptă şi cea falsificată, se va da pe faţă minciuna care susţine toate
aceste aberaţii şi o vor lepăda. “Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte,
nici rece – am să te vărs din gura Mea” (Apoc. 3, 16). Va fi lepădată
stricăciunea, Biserica lui Hristos va triumfa. Domnul împărăţeşte, Domnul
guvernează, Domnul binecuvântează, dar şi pedepseşte răul. Răul se măreşte
pe măsură ce se înmulţesc păcatele noastre: “Cerceta-voi cu toiag
fărădelegile lor şi cu bătăi păcatele lor, dar mila Mea nu o voi lua de la
ei” (Ps. 88, 32-33). Şi tot acum, în libertate, vremurile se repetă.

Cer să propovăduim peste tot Rugăciunea lui Iisus. Sunt timpuri
asemănătoare celor pe care le-au trăit creştinii sub asuprirea musulmană.
New Age, cu magiile, bioenergiile, cultul sexualităţii (al Sodomei şi al
Gomorei), cu toate practicile yoga, satanism etc., ne obligă să îndemnăm
poporul să-şi însuşească rugăciunea aceasta, să zdrobească toate răutăţile
cu sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Este poruncă Dumnezeiască, toţi
creştinii să cheme foarte des numele lui Iisus. Pe creştinii practicanţi
ai isihasmului îi numeşte Mântuitorul umblând în haină albă ca şi
Mine: „Dar ai câţiva oameni în Sardes care nu şi-au mânjit hainele lor,
ci ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în veşminte albe, fiindcă sunt vrednici”
(Apoc. 3, 4).

Este, deci, poruncă Dumnezeiască să practicăm isihasmul.

Bucurii ale isihasmului

Să ne rugăm astfel: în orice vreme, în orice loc, rostim „Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”.
Vine Hristos la noi şi toţi să ne rugăm cu această rugăciune. Este poruncă
dumnezeiască să stăruim în rugăciune, să practicăm isihasmul. Să
stăruim în rugăciunea lui Iisus, ca Hristos să vină la noi. Este o chemare
deosebită pentru români. Hristos să rămână la noi!  Hristos să rămână la
noi! Hristos să rămână la nooi! Pe noi ne-a ales Domnul ca pe un popor
căruia îi dă toată atenţia. A ales ţara noastră ca să ne lumineze cu prezenţa
Sa. Face cinstire cu poporul nostru – un stâlp al Ortodoxiei în faţa lumii: „Nu
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v-aţi lepădat de Mine” zice El în Apocalipsa; îi laudă pe cei care
„Sunteţi slabi, dar n-aţi tăgăduit numele Meu”.
În perioada a IV-a, de grea încercare, Domnul ne părăsise şi ne

încredinţase că vine: „Vin curând, ţine ce ai, ca nimeni să nu ia cununa
ta” (Apoc. 3, 11). „Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul
Dumnezeului Meu” (Apoc. 3, 12). Deci, acea Biserică care a rezistat
la grea încercare, va rămâne Biserica – stâlp de întărire în credinţă
mereu, până în veşnicie, şi nu va fi înlocuită cu altă învăţătură, şi nu
va mai ieşi, adică nu va mai fi înlocuită de altă Biserică. Numele lui
Dumnezeu va fi mereu pe această Biserică şi ea va fi mereu cetatea Lui:
„…şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii
Dumnezeului Meu – şi numele Meu cel nou” (Apoc. 3, 12).

Stăruinţa în rugăciune – poruncă Dumnezeiască
Fie numele Domnului binecuvântat!
Poporul român este iubit de Domnul Iisus Hristos.
Începând cu data de 14 octombrie 2010, sărbătoarea Sfintei

Parascheva, mă cercetează lumina necreată, rod al practicării Rugăciunii
inimii. Să nu credeţi că vrednicia  mea a atras asta. A venit Iisus la
poporul român. Şi să nu-mi fie a mă lăuda că a venit prin mine. Am fost
pregătit la şcoala lui Dumnezeu, luptă împotriva lui Antihrist, ani de detenţie
în închisorile comuniste şi practicarea Rugăciunii isihaste. Toate – din
mila lui Dumnezeu. Şi tot din mila Lui, am avut această descoperire
cum că dacă poporul român se va ruga cu această rugăciune, va
fi o lumină mare asupra ţării noastre. Am văzut harta României
luminată de lumina cea cerească.

Domnul separă poporul român de sub panslavism. Iubeşte pe
cei ce rămân în credinţa curată, stâlp neclintit în Biserica Lui, stâlpul
Credinţei Ortodoxe înaintea lumii. Ne-a făcut Domnul Iisus şi bucuria
aceasta de a ne trimite lumina necreată. S-a deschis cerul pentru
noi. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!
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Trebuie spuse lucrurile acestea poporului, să fie în rugăciune,
pentru că sunt vremuri asemănătoare invaziei răului asupra creştinilor,
practici drăceşti de tot felul fac timpurile urâte înaintea lui Dumnezeu.

Luminii necreate, care mă cercetează din mila lui Dumnezeu,
i-am spus şi lucrătoare. Şi iată cum lucrează:
- în Biserică aduce multă luminare spirituală.
- în societate aduce îndreptarea problemelor sociale: evlavie,
înţelepciune, înţelegere, sfat, cunoaştere, bărbăţie, frică de Dumnezeu,
apără pe săracul şi pe văduvă, calea păcătoşilor o pierde, iubeşte pe cei
drepţi, ridică pe cei surpaţi, viaţă curată şi sfinţenie, dezrobeşte pe cei
robiţi etc.

Cum văd această lumină?

· Icoana Maicii Domnului din Sfântul Altar, învăluită în lumină.
· Harta României, după întreg conturul ei, luminată toată.
· Sfântul Potir în lumină, când mă împărtăşesc.
· Când la strană este mai multă doxologie, în mijlocul Bisericii,

am văzut stâlp de lumină înalt de 2-3 metri.
· Văl de lumină, deasupra Bisericii Sfintei Episcopii, s-a desprins

uşor luând drumul către ţară.
· Stâlp de lumină, rotund, înalt de 2-3 metri, în faţa Bisericii, afară,

la intrare.
· Stâlp dreptunghiular de lumină,  înconjurând zidurile Bisericii, în

exterior.
· Deasupra Sfintei Mese – văl de lumină.
· În Duminica Sfintei Cruci, 27 martie 2011, lumina – o linie trasă

orizontal, şi sub ea – coborând o curbă, tot de lumină, care se
întindea în larg deasupra ţării.

· Fie numele Domnului binecuvântat! În ziua Întâmpinării Domnului,
2011, m-am văzut – tot în lumină.

· Pe câteva persoane le-am văzut în lumină.
· Când a apărut la slujbă P.S. Corneliu, de câteva ori, s-a manifestat

şi lumina.
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· În prima zi de Paşti, tot pământul ţării era alb ca zăpada, fără
contururi ale obiectelor (siluete ale copacilor, clădirilor, oamenilor
etc.), cerul avea aceeaşi lumină.

· În noaptea Învierii, 2011, când s-a stins lumina şi P.S. Părintele
Corneliu a ieşit în curte pentru momentul „Veniţi şi luaţi lumină”, în
Sfântul Altar deja vedeam lumina necreată.

Lumina aceasta o văd mereu, sub diferite forme. Este o comunicare
simbolică pentru mine. Lumina necreată, nu este ca un corp, ca o stea,
ci emană de la Dumnezeu, după cum a spus Sfântul Sinod în secolul al
XIV-lea.

Ce înseamnă aceasta?

Domnul Iisus ne îndeamnă [pe toţi ortodocşii din ţară] la rugăciune
în aceste vremuri grele: „Toată suflarea să laude pe Domnul”. Este
poruncă Dumnezeiască. Avem chemare la viaţă isihastă. După exerciţiul
de rugăciune zilnică, în cursul zilei, ori de câte ori ne aducem aminte,
vom zice rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Iar când ne vom ruga, citind
rugăciuni şi psalmi, să ne coborâm cu mintea în inima ca şi inima să se
roage.

Această practică a Rugăciunii lui Iisus se recomandă fiecărui creştin,
de vrea să-şi mântuiască sufletul său. Nimeni să nu zică: nu încep, pentru
că eu nu voi putea realiza sută la sută. Dumnezeu te va primi şi cu şaizeci
la sută, ba chiar şi cu treizeci la sută. Exemplu: Pilda Talanţilor, Pilda
Semănătorului, Pilda cu Lucrătorii Viei.

Luaţi aminte!

[…] Luaţi aminte că Biserica Ortodoxă nu este statică, lipsită de progres.
Ea se mişcă în câmpul sigur al învăţăturilor, statornicite de cele Şapte Sinoade
ecumenice, având ca axă succesiunea apostolică şi ocrotirea Duhului Sfânt,
care o fereşte de rătăcirile raţiunii omeneşti. De aceea Ortodoxia a păstrat
nealterat tezaurul spiritual al creştinismului, învăţătura sfântă şi dreaptă.
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„Drept aceea adu-ţi aminte cum ai primit şi ai auzit, şi păstrează
şi te pocăieşte” (Apocalipsa 3, 3). „… cum ai primit”, se înţelege în
Biserica primară şi în decursul secolelor, prin propovăduirea ei.

În Apocalipsă este definită clar Biserica aceea care a urmat lui Hristos:
„Dar ai câţiva oameni în Sardes, care nu şi au mânjit hainele lor, ci ei vor
umbla cu Mine, îmbrăcaţi cu veşminte albe, fiindcă sunt vrednici”
(Apocalipsa 3, 4). Este vorba de monahismul athonit răsăritean cu practică
isihastă, cu monahi puţini care nu şi-au întinat hainele vieţuirii lor. Aceşti monahi,
prin practica rugăciunii isihaste, puţini la număr, umblă împreună cu Hristos în
veşminte albe, în lumina taborică revelată în perioada secolelor XIV-XV prin
marele ierarh Grigorie Palama. „Este vorba despre acea lumină, despre acea
energie divină, pe care o observau marii nevoitori ai isihasmului din mănăstirile
răsăritene. În ciuda ereziilor care apăreau şi în Biserica Răsăriteană” (Istoria
Bisericii Universale, p. 274).

*

Cele câteva lucruri pe care le conţine această intervenţie îmi doresc să
conducă la însufleţirea pentru o renaştere lăuntrică în Duhul Sfânt. Creştinul îşi
va întări legătura vie din suflet cu Dumnezeu. Va înţelege că a fi om în toată
mintea este atunci când mintea se va întoarce de unde a plecat, în
inimă.

Chemaţi numele Domnului ca să rămână Iisus la noi! „Că oricine va
chema numele Domnului se va mântui” (Romani 10, 13).

Este poruncă Dumnezeiască; să practicăm Isihasmul, adică să ne rugăm
cu rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul”.

Amin şi lui Dumnezeu Slavă!
Huşi, 14 iunie 2011, chilie
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Biserica ºi lumea
vremurilor din urmã

Biserica si lumea - Apostazia - Sfârsitul lumii

 “Cei drepţi vor fi consideraţi nebuni... vor fi lepădate rânduielile creştineşti şi...
tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta

Jertfă şi... o vor amesteca în slujire cu păgânii - Sf.Mitropolit Varlaam

Media şi Evanghelia lui Iisus Hristos
Pr. Cristian Tatu

Suntem luaţi prin surpindere, în ultimul rimp, de atacurile mass-
mediei la adresa Bisericii şi a slujitorilor ei. Ne uimeşte, de asemenea,
plăcerea de a critica, de a întina şi a lovi Biserica prin toate mijlocele
posibile. În faţa acestora stăm neclintiţi în credinţa noastră, prin
gândire pozitivă, amintindu-ne de faptul că „numai în pomul cu roade
se dă cu bâta”. Însă, e necesar, totuşi să ne întrebăm: „De ce toate
acestea?”; „Ce se urmăreşte, de fapt, prin această atitudine?”; „Care
sunt consecinţele acestor denigrări?”. Reflecţiile părintelui Cristian
Tatu de la Parohia Voivodenii Mari, Protopopiatul Făgăraş, Judeţul
Braşov, ne dau posibilitatea să înţelegem ce se întâmplă în societatea
modernă în care trăim şi să preţuim ceea ce suntem şi ceea ce avem:
Biserica lui Hristos şi Evanghelia Sa.

Media în România şi-a luat dreptul de a-i împărţi pe oameni în buni şi
răi, de a indica ceea ce este bine şi ceea ce este rău. Dacă pentru Biserica
Ortodoxă criteriul în a face deosebire între moral şi imoral rămâne
Evanghelia lui Hristos, Media în România promovează o altă etică, ruptă
de Evanghelie în linii mari, aşa-zisă europeană, absolut seculară. Din acest
motiv, ceea ce este condamnat în Biserică a fi imoral, fărădelege, aceluiaşi
popor încreştinat dintru începuturile lui i se serveşte o altă mentalitate
care să-l facă pe om să o „tolereze” ca fiind o normă corectă de viaţă şi
cu pretenţia de a urma valorile etice seculare de viaţă şi nu pe cele
sacramentale care-l întroduc pe om în taina vieţii în Hristos. La o analiza
mai atentă în societate se poate observa cum Media încearcă să înlocuiască
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Evanghelia lui Hristos, să o detroneze ca fiind nemodernă, veche, incapabilă
de a răspunde provocărilor din societăţile contemporane.

Media, în timpurile din urmă, a devenit şi ea interesată de binele
comun al omului. Totuşi ea nu este interesată şi de partea spirituală a
omului, ci doar de cea materială care este privită ca una spirituală. De
multe ori, discursul media, promovat de aşa-zişii oameni de cultură din
România, se intersectează cu mesajul Bisericii Ortodoxe Române care-
l hrăneşte pe om cu hrana necesară asemănării lui cu chipul lui Dumnezeu,
Iisus Hristos. Ea nu-şi doreşte mai mult decât scoaterea omului de sub
robia lui Dumnezeu şi situarea lui într-o libertate fără margini care cuprinde
viaţa păcătoasă. La o analiză a ei, afirmaţia care o caracterizează este
că poporul acesta român trăieşte în trecut, dacă nu cumva în Evul Mediu.
Acest lucru îl afimă televiziunile mai cu seamă despre Taina Sfântului
Maslu, înţeleasă de ele în mod exclusiv în stilul apusean (ca exorcizare)
sau atunci când poporul credincios merge în pelerinaje să se închine la
sfintele moaşte purtătoare ale harului lui Iisus Hristos.

Media românească ateistă nu recunoaşte
rolul pe care religia îl joacă în şcoală

„Religia în şcoală” este o temă încă dezbătută de media, dacă
prezenţa ei ca disciplină ajută la formarea viitorului naţiunii române. Au
fost introduse în cadrul discuţiilor diferite ideologii ale sociologilor atei
sau păreri ale aşa-zişilor oameni de cultură chiar din România, care nu
încercau decât viziunea unui popor român fără credinţa ortodoxă pe care
o considerau numai un element integrant în fiinţa neamului românesc şi
ca atare poate fi înlocuită cu o altă confesiune, religie sau ideologie, fără
ca prin aceasta românul să înceteze a fi român. Aceştia nu au văzut cu
ochi buni nici apariţia unei noi prese creştine şi a unei televiziuni ortodoxe
al căror mesaj se diferenţia total de mesajele prezente anti-creştine şi
care avea în vedere calea desâvârşirii umane.

Media românească ateistă nu recunoaşte rolul pe care religia îl joacă
în şcoală, aşa cum afirma Părintele Dumitru Stăniloae, de a ajuta la
formarea unei concepţii de viaţă care poate oferi coeziune socială şi
poate susţine activitatea creatoare a naţiunii.1 Este corect ca în şcoală să
se predea concepţia de viaţă spirituală a poporului român. A fost o vreme
în secolul trecut, iar mai târziu în cel prezent, când în urma unui congres
profesorii de filozofie pretindeau lăsarea educaţiei morale pe seama lor.
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Această pretenţie era o manifestare de neînţelegere şi de ostilitate
contra religiei precum şi o exagerare a rolului pe care-l poate avea

filozofia.
Potrivit Părintelui Dumitru Stăniloae, „morala pe care o susţine

profesorul de filozofie e de mai multe feluri, de la cea nobilă la cea egoistă,
poate fi o morală imorală. Ea relativizează prin spiritul ei de îndoieli
mulţimea punctelor de vedere, principiile morale. Mintea nu poate justifica
cu puteri proprii o ordine morală. Convingerea religioasă e singura care
crează forme noi, filozofice, poetice şi organizatorice.”2

Se încearcă pe toate fronturile demitizarea ideii de neam

Construirea de noi lăcaşuri de cult, realitate contestată de cultura
ateistă contemporană,  a apărut din necesitatea umplerii unui gol lăsat de
comunismul ateu. Tot aici intră şi problema cosntruirii Catedralei Mântuirii
Neamului, motiv de tulburare pentru câteva dintre  O.N.G.- urile din
România şi politicieni atei prin mijloacele media. A deranjat foarte mult
faptul că în denumirea acestui proiect a intrat şi noţiunea de neam.
Conceptul de neam deranjează susţinătorii mondialismului, sincretismului
şi individualismului, ca şi pe cei care sunt cuprinşi de acest duh, fără
măcar să-şi dea seama. Nu întâmplător se încearcă pe toate fronturile
demitizarea ideii de neam, atât în dimensiunea ei actuală cât şi cea
diacronică.

În predarea Istoriei Românilor, la universităţile româneşti a apărut un
curent de demitizare care porneşte de la filozofia că neamul este o
abstracţiune, iar domnitorii români, consideraţi luptători pentru unitatea şi
apărarea neamului şi a credinţei lui, au fost nişte cavaleri medievali, mânaţi
în războaie de beţia aventurii.3 Conform acestei filozofii, din ce în ce mai
ofensivă pe toate canalele de comunicare, nu există neam, ci numai o
idee abstractă despre neam în mintea unora. Ceea ce se numeşte în
Bisericile Ortodoxe neam, după părearea multor intelectuali, n-ar fi decât
un grup accidental de indivizi, aruncaţi de un destin nemilos în aceste
locuri, din nefericire foarte sărace şi defavorizate de soartă, siliţi să
supravieţuiască unii în vecinătatea altora, de multe ori incomodă, dacă nu
chiar insuportabilă. Din perspectiva creştină, neamul există în carne şi
oase iar judecata va fi a neamurilor (Matei 25, 31-36).
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Recuperarea simbolurilor neamului este una dintre priorităţile absolute
ale românilor. O biserică simbol a neamului românesc, care să adune
pe o platformă spirituală toată suflarea românească ar constitui un element
unificator, cu o forţă deosebită. În jurul acestei biserici ne putem regăsi
ca neam şi ne putem recupera conştiinţa unităţii.4 Ortodoxia face parte
din măduva sufletului şi a culturii româneşti. Fără ea se poate pierde
identitatea şi continuitatea spirituală în timp, se poate pierde identitatea
neamului românesc. Din Ortodoxie s-a alimentat, a crescut şi s-a definit
sufleteşte neamul românesc, fără să epuizeze ortodoxia. El e legat de
Ortodoxie întrucât e legat de sine, de identitatea şi trecutul său.5

Criteriul Bisericii rămâne Evanghelia lui Hristos

Atacul asupra icoanei, asupra educaţiei religioase în şcoli e atac asupra
Bisericii, asupra misiunii ei de a-l face cunoscut pe Dumnezeu şi planul
Lui de mântuire al lumii, prin Taina cea din veac ascunsă a Întrupării
Fiului Său. Încă de aici i se face cunoscut copilului identitatea lui, trecutul
poporului din care el provine, lucrarea lui Dumnezeu asupra poporului
în care s-a născut. Este încadrat copilul pe un drum al urcuşului
duhovnicesc care are urmări sănătoase chiar în societatea în care el
urmează să activeze, va şti să facă deosebirea între bine şi rău, va avea
o conştiinţă a binelui, încât societatea nu va fi una bolnavă, supusă
anarhiei şi patimilor. Dacă societatea va avea tineri sănătoşi religios-
moral atunci ea va rezista atacurilor ideologice venite din afara ei şi
astfel ea va exclude ca neîntemeiat şi nejustificat orice comportament
sau mentalitate bolnavă. O societate sanătoasă religios moral va ilegitima
conceptul de toleranţă care legitimează comportamentele bolnave.
Lucrarea Bisericii în şcoală se dovedeşte nu doar teoretic, ci şi practic
a fi una pozitivă. Omul castrat de trecutul său, al familiei, al identităţii
sale naţionale, culturale este omul care poate fi manipulat foarte repede.6

Biserica nu are nevoie de un criteriu exterior, din afara ei cum ar fi
Media. Criteriul ei râmâne mereu acelaşi, neschimbat, Evanghelia lui Iisus
Hristos, iar istoria poporului român vine şi dă mărturie că Evanghelia lui
Hristos l-a ajutat să rămână în istorie prin valorile câştigate din comuniunea
sacramentală cu Iisus Hristos.

Se încearcă să se introducă prin mijloacele media, dar şi prin diferiţi
intelectuali români, un nou concept, acela de libertate, dar nu faţă de
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păcat, ci genul de libertate promovat în cultura apuseană, libertate
care depăşeşte limitele moralului. Mai exact este vorba despre

emanciparea de sub orice autoritate, de sub orice oprelişte, aceasta ar fi
oferta făcută de mentalitatea contemporană creştinului român. I se introduce
ideea că el are nevoie de o libertate absolută care respinge orice interdicţie
mai ales venită prin legea morală creştină susţinută de autoritatea divină.
Se răzvrăteşte împotriva rânduielilor, a ceea ce trebuie, sau se cuvine, sau
se impune, simţind că toate acestea atentează la un dat al lui, care este
libertatea absolută, dreptul de a face tot ceea ce vrea.

Forţa Bisericii nu stă în puterile şi strategiile omului,
ci în puterea lui Dumnezeu

În acelaşi timp, în noul cadru european, i se deschide creştinului din
România şi perspectiva materialismului, promovat în mod deosebit prin
vedetele de televiziuni, noii oameni politici dar şi prin diferitele abordări
ale vieţii de zi cu zi prin media, care urmăresc numai bunăstarea financiară
şi sănătatea trupească. În acest fel, lumea bună şi frumoasă ajunge să fie
pusă în concurenţă cu Dumnezeu Însuşi înaintea omului, ispitindu-i mintea
şi inima.

 Lupta cu această ispită a fost mereu prezentă în viaţa omenirii, dar
ea acum este şi mai mult pătrunsă în spaţiul spiritual românesc. Scopul
unei astfel de situaţii este de a obţine o eliminare parţială sau totală a lui
Dumnezeu din limitele spaţiului cultural, social, politic şi spiritual românesc.
Lumea creată pare să se fi instalat la nivelul mentalului colectiv al
majorităţii omenirii în locul lui Dumnezeu. Este situaţia cu care se confruntă
acum creştinul, nu numai din România, ci din întreg Răsăritul Ortodox.
Această situaţie fusese semnalată mai înainte de Sfântul Apostol Pavel
care încerca să îndepărteze confuzia fatală dintre Creator şi creatură,
dar şi Dăruitor.

S-a afirmat că Ortodoxia riscă să devină o „sectă obscură  a Europei”,
dar în răspuns s-a făcut trimitere la adevărul fundamental al Bisericii că
suportul ultim şi forţa sa nu stau în puterile şi strategiile omului, ci în puterea
lui Dumnezeu care se împărtăşeşte generos celor umili, celor cu conştiinţa
limitelor şi a slăbiciunilor, şi mai puţin celor cu certitudini şi cu prea multă
încredere în ei înşişi.
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În Biserică nu putem vorbi despre înnoire aşa cum s-a procedat
în Biserica Apuseană, căci înnoirea în spaţiul ortodox înseamnă
continuitate şi creştere în Duhul adevărat al Bisericii manifestată în
comuniunea de viaţă sfinţită şi sfinţitoare a acesteia de la începuturile ei
şi până la sfârşitul veacurilor.7 Pentru creştinul român „a învia înseamnă
să trăieşti cu bucurie nespusă pe lumea aceasta, să te bucuri zilnic de
paharul cu apă pe care ţi l-a dat Dumnezeu, să te bucuri de creaţia Sa.
Este o bucurie normală a firii.”8

Media invită pe om la răzbunare,
însă Biserica cheamă la iubire nesfârşită faţă de neam

Un aspect trist prezentat mereu în mijloacele media este lupta pentru
putere între partidele politice, cu orice mijloace şi care uită de poporul pe
care-l reprezintă. La o privire atentă se poate observa şi amestecarea
televiziunilor şi a presei în susţinerea unui partid politic sau al altuia
folosindu-se mereu de imaginile de sărăcie din ţara noastră. Toţi
conducătorii politici se declară loiali poporului, dar ajunşi la putere îşi
concentrează atenţia doar asupra protejării veniturilor proprii dar şi a
poziţiei dominante politice.

Un lucru este cert, şi anume, că politica românească nu a căpătat
maturitate şi că ea este caracterizată doar de conflicte şi separări, de critici
negativiste care nu au rolul decât de a denatura un partid politic opozant în
faţa electoratului. Şi în secolul ce a trecut, până la venirea sistemului comunist,
şi în cel prezent după dispariţia acestui sistem politic, nimic nu pare să fie
schimbat în politica românească.9 Aceasta era concluzia Părintelui Profesor
Dumitru Stăniloae: „Viaţa politică din trecut trecea printr-o criză ca şi cea
de astăzi. Spiritul nenorocit de critică exagerată şi exclusivă a fost o
calamitate. Pentru mulţi nimic din ce făcea stăpânirea nu era bun. Duşi pe
lunecuşul criticii negative, întindeau peste tot un aspect sumbru. Totul era
aşa de rău, neamul întreg se afla într-o aşa de mare suferinţă şi strâmtoare,
încât nu mai exista nicio speranţă şi niciun temei de încredere în viitor. Era
un dezastru sufletesc să stai şi să asculţi un sfert de ceas la asemenea
oameni. Te despărţeai descurajat, cu un sentiment crepuscul fatal, cu
resorturile vieţii frânte. Se dădeau aceşti oameni perfect de bine informaţi
în toate privinţele şi cu siguranţa lor te smulgeau din toate rezervele tale. Îţi
trebuia un puternic efort şi un apel la cea mai calmă judecată şi la cele mai
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sănătoase rezerve de optimism ca să împrăştii pe urmă valul de
vrajă rea care ţi se arunca pe ochi.”10

Cert este faptul că un aşa sentiment de nesiguranţă este transmis
astăzi de media invitându-te în mod direct la o revoltă socială, chiar la
anarhie. De multe ori, aşa-zisa stare de calm a poporului român este
acuzată în baza apartenenţei lui la Ortodoxie. Cu alte cuvinte, Biserica
Ortodoxă îl învaţă pe român să suporte ceea ce este dat prin media ca
fiind nedrept şi social, prin accentul pus de Biserică pe virtutea ascultării.
Virtutea ascultării nu este decât o virtute creştină şi-l situează pe om în
ascultarea faţă de Dumnezeu, faţă de împlinirea voii Sale care este
explicată foarte bine în pericopele evangelice din zilele de duminică.

De aceea, media îl invită pe om la răzbunare, la revoltă, la ură de
clasă fără ca el să câştige nici cel mai mic avantaj material, fiind considerat
doar un instrument de luptă. Părintele Stăniloae propune o vindecare a
luptei politice: „iubirea nesfârşită de neam, încrederea în el, solidaritatea
între toţi fiii neamului. Cine iubeşte neamul cu adevărat, acela nu va urî,
nu va critica, nu va lovi în niciunul din exemplarele naţiunii sale. Fără
unirea deplină, dinamică în cuget, în simţiri şi fapte niciun neam nu va
rezista valurilor uriaşe ale istoriei actuale care stau să măture tot cei slab
în existenţă. Tăria popoarelor a stat şi stă întotdeauna în solidaritatea lor.
Dacă trebuie o predică naţională între noi atunci aceasta trebuie să
vorbească despre dragoste. Practic, acesta ar trebui să fie mesajul
Bisericii către lumea politică, dragostea frăţească.11

Înlăturarea modalităţii de viaţă propusă de Biserică nu înseamnă
decât abandonarea lui Hristos.

Ceea ce mai deranjează „cultura media” este faptul că poporul român
rămâne strâns legat de Biserica lui şi că ea nu reuşeşte niciodată să
capete încrederea de care se bucură practic Evanghelia lui Hristos. Ea a
rămas vie în sufletul poporului şi aşa va râmâne atâta vreme cât Biserica
va hrăni duhovniceşte poporul care a ales-o. Nicio altă instituţie nu a
îmbrăţişat atât de mult poporul cum a făcut-o Biserica, împărtăşind umilirile
şi prigonirile lui, dar topind totodată în spiritualitatea ei toate comorile de
suflet şi de simţire ale poporului. Jurnaliştii de astăzi uită că Biserica a
reuşit să-şi continue toată activitatea liturgică şi duhovnicească în vremea
celor patruzeci şi cinci de ani de comunism, cum n-au putut-o face
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Bisericile din Bulgaria, Albania şi chiar din Iugoslavia. Poporul român
a reuşit să existe astfel prin Biserică în continuitatea fundamentală
a spiritualităţii sale, fără să fie ajutat de niciun alt sector al activităţii
publice din ţara noastră (ziaristică, scriitorime, jurişti, economişti).12

Demnitatea creştină a devenit un domeniu de arheologie morală.
Arheologul caută să recompună din ceea ce mai găseşte, o realitate care
a existat cândva. Nu mai există demnitate naţională, ea a fost distrusă.
Nu mai există demnitate politică, nu mai există demnitate economică, nici
cea culturală. Demnitatea creştină este cea care a adus dăinuirea neamului
românesc, ea a asigurat în chipul acestui popor chipul lui Dumnezeu în
om.13 Poporul acesta şi-a asumat în mod serios demnitatea creştină pentru
că el a crezut în întruparea lui Iisus Hristos cea care a dat semnificaţie
maximă naturii umane. Demnitatea creştină e deosebită de cea umană
prin faptul că ea e hristică, harismatică care sparge istoria.14

Atitudinea creştină cu care a fost înzestrat nu înseamnă numai a trăi,
nu e doar o atitudine în faţa vieţii, ci e şi o atitudine în faţa morţii: „Nu
credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Aceasta înseamnă că de-a lungul
istoriei poporul român a învăţat nu numai să trăiescă în relaţia cu
Dumnezeu şi aproapele dar a învăţat şi cum să moară. Demnitatea
creştină se găseşte în memoria neamului românesc.15

     În Occident demnitatea umană a înlocuit-o pe cea creştină. Procesele
lor istorice, falimentul creştinismului în Occident au dus la reformă, la
moartea creştinului şi la dezvoltarea individualismului. La noi, creştinismul
e încă Viaţă. Şi asta pentru că Biserica nu L-a trădat pe Hristos, aşa cum
El S-a descoperit oamenilor, Om şi Dumnezeu. Creştinismul Răsăritean
existent aici nu e o relicvă, ci este tocmai Viaţa. El nu are un simbol
pentru a fi reprezentat, ci o persoană: Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu,
Care a întemeiat Biserica. Astfel că, înlăturarea modalităţii de viaţă
propusă de Biserică nu înseamnă decât abandonarea lui Hristos.

Cuvântul ierarhiei validează rolul Bisericii Ortodoxe
în formarea societăţii române

Orientarea în societate este foarte importantă şi important este şi
cine dă această orientare în societate. Jurnalistul român a avut contactul
în perioada de formare şi după aceea de un studiu al sociologiei religiei
unde religia în general este văzută ca o etapă din istoria maturizării unui
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popor. Această idee este foarte prezentă în mentalitatea occidentală
şi se face prezentă din ce în ce mai mult la noi prin mijloacele

media. În virtutea acestei idei, că religia ţine de domeniul trecutului, se
pune problema cine oferă punctul de orientare în societate. Biserica
Ortodoxă încă reprezintă un punct de orientare în societate, dar nu unul
printre altele, ci unul destul de puternic încât să modeleze societatea.
Lupta se dă pentru societate, care voce trebuie să fie ascultată, este
credibilă şi demnă de urmat.

Deoarece Biserica reprezintă o accepţiune largă în rândul societăţii,
se încearcă diferite modalităţi ca ea să fie înlăturată. Pe lângă discreditarea
ei, s-a adoptat un concept, din nou occidental, care într-adevăr joacă astăzi
un rol important în ţările democratice, mai ales că acolo vocea Bisericii a
fost redusă la tăcere sau este respectată într-un cerc mult mai restrâns de
oameni din cadrul societăţii. Acest concept este „societatea civilă” şi se
referă la o grupare de instituţii apolitice dar şi religioase care au ca scop
asistenţa lor asupra dezvoltării sociale, intervenţia lor pe lângă instituţiile
statului în luarea deciziilor de interes public, apărarea drepturilor unor grupuri
de cetăţeni. Din societatea civilă face parte şi media. Dar celelalte instituţii
şi fundaţii neguvernamentale care fac parte din societatea civilă nu se bucură
de un rol aşa de mare cum încă se bucură Biserica în societatea românească.
Tensiunea apare mai ales atunci când cerinţele acestora intră în contradicţie
cu Tradiţia Ortodoxă religios-morală.

În discuţiile televizate, care au ca temă formarea societăţii şi
orientarea ei, Biserica Ortodoxă este exclusă din cadrul societăţii civile.
Dar există şi un pericol de care trebuie să se ferească Biserica, să nu
fie anexată unei ideologii transmise prin aşa-zisa „societate civilă”.16

Din punct de vedere practic, fie că este acceptată sau nu, Biserica
Ortodoxă are un rol deosebit în formarea societăţii române, care este
de fapt poporul român.

Dacă se ridică întrebarea: „Cum este formată societatea de
Biserică?”, răspunsul este simplu, dar nu tocmai plăcut. Misiunea şi
orientarea în Biserică este făcută cel mai adesea de preoţi care se
străduiesc să hrănească poporul cu Evanghelia lui Iisus Hristos şi să-l
păstreze pe acesta în relaţie personală cu El, ca şi trup tainic al Lui.

Ceea ce lipseşte în societate sau către popor este tocmai cuvântul
public al ierarhului, mitropolitului sau patriarhului care este foarte necesar
în validarea orientării Bisericii locale şi naţionale. Ierarhia încă se mai bucură
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de credibilitate în sânul acestui popor în ciuda criticilor făcute prin
media. Vocea autorităţii Bisericii trebuie să fie cât mai prezentă în
societate, respectiv înaintea poporului creştin. Altfel imaginea denigratoare
creată de media s-ar putea să câştige din ce în ce mai mult teren.

Aşadar, societatea civilă a fost fondată în a obţine puterea în
orientarea societăţii şi a formării ei. Deocamdată rezultatele ei nu sunt
aceleaşi ca şi în Occident. Media nu recunoaşte practic că Biserica
este poporul, că preoţii ei sunt din popor aleşi. De multe ori atacurile ei
vizează ierarhia şi preoţii Bisericii tocmai pentru a-i separa pe oameni
de Biserică. Tot ea promovează pluralismul creştin (sectar) tocmai pentru
că acolo nu mai există unitate şi acolo pot interveni idei noi şi ideologii noi,
străine de adevărul Evangheliei lui Hristos. Dacă nu există unitate, Media
ştie că poate manipula omul după bunul plac şi-l poate transforma uşor într-
un instrument de consum. Totuşi, relaţia dintre preot şi popor rămâne strânsă
în ciuda multor reportaje denigratoare la adresa Bisericii şi a slujitorilor ei,
iar Biserica trebuie să caute o mai strânsă relaţie cu poporul, să fie mai
sensibilă la nevoile lui. Scopul trebuie să fie formarea caracterului religios-
moral al poporului printr-o relaţie personală cu Iisus Hristos.

Ortodoxia a păstrat nealterată fiinţa noastră naţională

Biserica nu poate fi formată sau influenţată de curentele pseudo-
culturale din afara ei şi nici de trend-ul unei „lumi fără Dumnezeu” aşa
cum este prezentată de media ca fiind lumea modernă necesară omului
şi care-i împlineşte acestuia toate aspiraţiile. Liturghia, sărbătorile,
posturile, purtând pecetea credinţei răsăritene, având drept conţinut
învăţătura veche şi neschimbată a Sfinţilor Părinţi, e Creştinismul
propovăduit şi practicat la nivelul trebuinţelor poporului, e Creştinismul
cântat şi trăit de popor, e Creştinismul care a pătruns toată fiinţa poporului,
i-a modelat viaţa, i-a dat un ritm şi a aşezat-o într-un orizont spiritual, a
luminat-o cu o semnificaţie. Ea e legea spirituală a existenţei întregului
popor român.17 Fiinţa noastră naţională a păstrat permanent Ortodoxia,
iar Ortodoxia a păstrat nealterată fiinţa noastră naţională. Ele au format
un întreg identic cu sine însuşi de-a lungul întregii sale istorii, de la
începuturile poporului român şi a Creştinismului originar şi până astăzi.18

Ortodoxia n-a creat doctrine care să îngusteze mesajul evanghelic la
orizontul moral şi social limitat al timpurilor trecute. Ea se deschide
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celor mai îndrăzneţe din visurile generoase ale omenirii
contemporane, fără să încurajeze haosul propus de unele din ele.

Ea nu îngustează progresul prin autoritate şi nu încurajează dezordinea
individualistă, ci promovează progresul în desăvârşirea infinită a
comuniunii.19

Comentariile nefireşti, superficiale din ultima vreme în spaţiul cultural
românesc denunţă public sechelele genei comuniste, marcată de activism
perpetuu, precum şi altoiul gândirii noi, secularizate marcate de utilitarism
şi eficienţă, cu viaţa pe viaţă călcând.20 Integrarea europeană ne poate
civiliza, dar şi noi putem să-i spiritualizăm; ei ne oferă o administraţie
performantă, dar sufleteşte putem dărui mai mult. Dacă în perioada
comunistă Biserica era compromisă, în cultura media Biserica este anulată.
Sunt prezentate drepturile omului care trebuie să fie aşezate peste drepturile
lui Dumnezeu. Noile drepturi europene se bazează pe teorii, în timp ce
morala creştină se bazează pe certitudini, şi nu pe experimente. Intelectualii
de astăzi se dovedesc a fi navetişti ai teoriilor europene21, în timp ce
porunca iubirii, care înseamnă comuniunea opusă individualismului, e lăsată
în umbră.

NOTE:
1 Dumitru Stăniloae, Naţiune şi Creştinism, Ed. Elion, Bucureşti, 2004, pag. 27
2 Ibidem, pag. 28
3 Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Prin Fereastra Bisericii, Ed. Bizantină, 2007, pag. 153
4 Ibidem, pag. 155
5 Dumitru Stăniloae, op. cit., pag. 62
6 Dan Puric, Cine Suntem, Ed. Platytera, 2008, pag. 28
7 Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, op. cit., pag. 190
8 Dan Puric, op. cit., pag. 29
9 Dan Puric spunea că  „generaţia politică stă şi ea sub îndemnul: trăieşte-ţi clipa”, op. cit.,
pag. 28
10 Dumitru Stăniloae, op. cit., pag. 96
11 Ibidem, pag. 97
12 Ibidem, pag. 234
13 Dan Puric, op. cit., pag. 67
14 Ibidem, pag. 73
15 Ibidem, pag. 74
16 Ibidem, pag. 18
17 Dumitru Stăniloae, op. cit.,  pag. 190
18 Ibidem, pag. 233
19 Ibidem, pag. 211
20 Dan Puric, op. cit., pag. 36
21 Ibidem, pag. 95
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Religia în şcoală,
o necesitate a lumii contemporane

prof. religie Veronica Simu,
Misionarismul creştin se realizează prin Biserică, de către membrii

clerului, dar şi de alte persoane, în familie, şcoală, asociaţii etc. În condiţiile
în care religia a devenit obiect de studiu în şcoală, meseria de profesor
presupune competenţe specifice ce se pot forma atât prin studiul teoretic,
cât şi prin exerciţiul practic. Religiozitatea trebuie formată deliberat şi cu
consecvenţă disciplinară nu numai la persoanele implicate direct sau indirect
în cultul religios, ci şi la toţi copiii şi tinerii, care au nevoie din ce în ce mai
evident de o viaţă spirituală reală şi autentică, de o centrare către valorile
religioase perene. Când credinţa noastră este vie, puternică şi lucrătoare
prin iubire (Galateni 5, 6), ea poate deveni izvorul speranţei, al înălţării
noastre în lume şi dincolo de ea, iar „cunoaşterea credinţei noastre ortodoxe
şi profesarea valorilor ei se cer a fi formate încă din şcoală”.1

Educaţia este un proces evolutiv şi complex desfăşurat pe parcursul
mai multor etape şi vizând în esenţă o anume finalitate, finalitate care are în
vedere formarea şi dezvoltarea însuşirilor intelectuale, morale şi fizice ale
copiilor şi tineretului, ale oamenilor şi ale societăţii. Educaţia este o acţiune
specific umană întrucât numai omul se educă, în timp ce animalul se dresează.
Educaţia religioasă, ca dat originar, începe odată cu omul, aşa cum spune şi
Mircea Eliade în „Istoria credinţelor şi ideilor religioase” că „a fi sau mai
degrabă a deveni om, înseamnă a fi religios”. Acest fapt este ilustrat şi în
Sfânta Scriptură prin cuvintele: „Să facem om după chipul şi asemănarea
Noastră” sau „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”; „Din
toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să
nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit”2, cuvinte
care arată că odată cu creaţia omului, Dumnezeu îi dă acestuia şi Legea,
normele de viaţă după care să se călăuzească, şi libertatea voinţei. Educaţia
religioasă este posibilă la toate vârstele, dar pentru realizarea ei este necesară
conlucrarea între harul divin şi strădaniile pentru desăvârşire a celor educaţi.
Ceea ce se dă tineretului pentru „nevoile acestei vieţi nu trebuie să stea în
calea celei veşnice, iar cea actuală să aducă rod permanent”.3
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Tot creştinul doreşte să ajungă în Împărăţia lui Dumnezeu.
Făcând o analogie între Împărăţia Cerurilor şi împărăţiile lumeşti

trecătoare putem spune că orice împărăţie, orice stat are nişte legi, iar
legea de bază este constituţia; aceste legi se bazează pe o anumită etică.
Legea Împărăţiei Cerurilor se întemeiază pe o morală specială, pe o
spiritualitate unică şi desăvârşită. Ea ne-a fost lăsată de Domnul Iisus
Hristos şi o găsim în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi. Trebuie,
aşadar, să urmăm îndemnul Sfântului Ioan Damaschin: „Să batem, deci,
la paradisul preafrumos al Scripturilor, la paradisul cel cu bun miros, cel
preadulce, cel preafrumos, cel ce răsună la urechile noastre cu tot felul
de cântări ale păsărilor spirituale purtătoare de Dumnezeu, cel care se
atinge de inima noastră când este întristată, o potoleşte când este mâniată
şi o umple de bucurie veşnică…”.4 Ţinând seama de aceste cuvinte în
predarea religiei în şcoli generale şi licee, înţelegem importanţa şi rolul
învăţăturii creştine în educaţia elevilor şi a tinerilor de toate vârstele, căci
viaţa religioasă a oamenilor se aprinde din viaţa religioasă a Bisericii,
prin aplicarea legilor Împărăţiei lui Dumnezeu. Învăţătura creştină trebuie
făcută cunoscută elevilor încă din clasele primare prin Rugăciunea
Domnească (pe care unii o ştiu încă din familie), iubirea aproapelui,
Fericirile în comparaţie cu Decalogul etc., făcându-i să înţeleagă pe
parcurs că „Domnul e ascuns în poruncile Sale, iar cei ce-L caută Îl
găsesc pe măsura împlinirii lor”.5 Deşi în zilele noastre se citeşte extrem
de puţin, iar din Sfânta Scriptură aproape deloc - prioritate având
televizorul şi calculatorul cu diferite jocuri, internet etc., ceea ce strică
extrem de mult în educaţia şi cultura copiilor şi tinerilor – ideal ar fi ca
şcoala în cooperare cu Biserica şi familia să trezească în sufletele copiilor
dorinţa de a citi în general, şi în mod special Mica Biblie pentru cei mici
şi Sfânta Scriptură în clasele mai mari. Aceasta, deoarece aşa cum trebuie
cunoscute şi respectate legile ţării noastre, la fel de importante de îndeplinit
sunt şi legile Împărăţiei Cerurilor, iar religia e importantă pentru copii
„atât ca sentiment, cât şi ca logică de explicare a lumii. A-l lipsi pe copil
de religie, e, deci, a-l face să decadă la o logică de explicare foarte
redusă”.6
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Ivan Paulson spune că istoria religiei începe odată cu istoria
omului, deci în cadrul procesului de învăţământ religia trebuie să
ocupe un rol important alături de celelalte discipline. Ea urmăreşte un
întreit scop: material, final şi educativ, şi trebuie să devină pentru elevi
temei al vieţii şi izvor de energie spirituală. În predarea religiei deosebim
latura subiectivă (trăirea religioasă ca fapt sufletesc) şi latura obiectivă
(conţinutul educaţiei religioase), profesorul de religie menţinând echilibrul
necesar în ceea ce    priveşte învăţarea conţinutului specific şi trăirea
religioasă, îmbinând latura obiectivă cu cea subiectivă. Complexitatea
vieţii sociale actuale, amploarea dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, rapiditatea
circulaţiei informaţionale impun perspectiva interdisciplinară în toate
domeniile de activitate umană, deci şi în cel educaţional, implicit în cel
religios. În cadrul învăţământului abordarea interdisciplinară permite
adâncirea conexiunilor reale între discipline. Astfel, „învăţământul modern
nu poate eluda abordarea interdisciplinară ca modalitate de selectare,
organizare şi structurare a conţinuturilor”.7 În concluzie, toţi marii
pedagogi, din toate veacurile şi locurile, au considerat că religia este cel
mai bun mijloc de educaţie al omenirii, şcoala clasică de formare a
caracterelor morale şi de perfecţionare spirituală a persoanei şi a
societăţii omeneşti. Un rol important în formarea caracterelor morale îi
revine profesorului de religie care trebuie să conştientizeze şi să
materializeze responsabilitatea pe care o are faţă de elevi. Lecţia de
religie este complexă şi pretenţioasă, întrucât vizează, mai ales, formarea
de comportamente (morale) sau schimbarea unor comportamente
defectuoase existente.
Mântuitorul arată că Dumnezeu acţionează în toate lucrurile; omului îi
rămâne doar „să primească seminţele învăţăturii, cu inimă credincioasă,
pentru că ele vor încolţi în taină şi vor creşte până la coacere, fără ca el
să observe în vreun chip. Iar cei care învaţă n-au altă sarcină decât să
semene bine în inimă şi să ude cu atenţie plantele lui Dumnezeu, căci ele
de la sine vor creşte şi vor înflori”.8 iar Sfântul Apostol Pavel afirmă: „Eu
am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu face să crească”.
NOTE
1Constantin Cucoş, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999, pag. 7.
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Părintele Arsenie Papacioc,
un rugător pentru noi în ceruri

La vârsta patriarhală de 97 de ani, Părintele Arsenie Papacioc
de la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol a plecat la Domnul
în data de 19 iulie 2011. A plecat dintre noi ca un biruitor, ca un
sfânt, ca, de acolo de unde se află acum, să poarte de grijă mai
bine, prin rugăciune, neamului nostru românesc, pe care l-a iubit
atât de mult.

Părintele Arsenie Papacioc s-a născut la
15 august 1914, în localitatea Misleanu,
judeţul Ialomiţa, fiind unul dintre cei mai mari
şi mai vestiţi duhovnici români. Din anul 1976,
este duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Maria” din
Techirghiol, judeţul Constanţa. Părintele
Papacioc a trecut prin puşcăriile comuniste
unde a pătimit alături de Părintele Iustin Pârvu,
Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor
Crainic, Mircea Vulcănescu şi alţii. A fost
arestat şi condamnat sub regimul mareşalului
Ion Antonescu, în anul 1941, pentru apartenenţă la Mişcarea Legionară.
S-a călugărit în anul 1946, după eliberare şi s-a nevoit la Mănăstirea
Antim din Bucureşti până în anul 1949. Între anii 1949-1950 a fost
sculptor la Institul Biblic, iar în anul 1951 a devenit preot la Seminarul
Monahal de la Mănăstirea Neamţ. Între anii 1952-1958 a

2 Facere 1, 26; 1, 28; 2, 15-17.
3J. A. Comenius, Didactica Magna, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1970,

pag.77.
4 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica , Ed. Scripta, 1993, pag. 180.
5Sfântul Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 190; Filocalia 1, Sibiu, 1947, pag.
247.
6Vasile Băncilă, Iniţierea religioasă a copilului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, pag. 25.
7Mioara Opriş , Dorin Opriş,  Muşata Bocoş , Cercetarea pedagogică  în domeniul
educaţiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, pag. 244.
8 J. A. Comenius, op. cit., pag. 60.
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fost preot la Mănăstirea Slatina. În vara anului 1958 a fost arestat
din nou, pentru că făcea parte din grupul „Rugul Aprins”. Condamnat
la 20 de ani de muncă silnică, a fost graţiat în anul 1964 de la închisoarea
Aiud.

Intră de tânăr în viaţa monahală

A fost al şaptelea copil al părinţilor Vasile şi Stanca. Numele civil al
Părintelui Arsenie a fost Anghel. De mic, Anghel dovedeşte o memorie
bogată şi o vie inteligenţă, de multe ori fiind premiant cu coroană. Membru
în cercul literar constituit în jurul revistei „Vraja”, tânărul Anghel Papacioc
are aptitudini atât intelectuale, cât şi fizice. La întrecerile interşcolare,
organizate în Bucureşti, obţine locul I la viteză şi locul II la sărituri.

După vârsta de douăzeci de ani, Anghel, care avea o evlavie
deosebită, a avut intenţia de a intra ca frate la Mănăstirea Frăsinei din
judeţul Vâlcea. Stareţul mănăstirii, părintele Simeon, l-a refuzat
spunându-i: „Nu te pot primi, frate. Te văd că eşti niţel mai învăţat şi nu
te pot pune la boi. Ce o să zică fraţii? Pe acesta îl ţii la cancelarie şi pe
noi ne pui la greu?”. Nu a renunţat la gândul său şi a mers la Mănăstirea
Cozia, unde a fost primit în obştea monahilor. Tot acolo primeşte
ascultarea de paraclisier şi predă educaţia civică elevilor. Deoarece
vorbea copiilor despre Iisus Hristos, comuniştii din Râmnicu-Vâlcea i-
au interzis să mai propovăduiască celor mici învăţătura creştină. A fost
nevoit să părăsească mănăstirea şi s-a retras la o moşie pe care călugării
de la Cozia o aveau aproape de Caracal. Acolo a rămas un an şi
jumătate, de unde a fost luat de părintele Gherasim Iscu, stareţul
Mănăstirii Tismana. Acesta l-a ascuns la Ciclovina. Mitropolitul de atunci
al Olteniei, IPS Părinte Firmilian Marin, a aflat însă de cel care stătea la
Cioclovina şi i-a propus postul de spiritual al Seminarului Teologic.
Securitatea însă nu a aprobat acest gest al mitropolitului şi fratele Anghel
a ajuns la Mănăstirea Sihăstria. Acolo a fost călugărit, la slujbă participând
Părintele Sofian Boghiu, Părintele Benedict Ghiuş şi  Părintele Petroniu
Tănase, cel din urmă fiindu-i naş de călugărie.
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După ce a primit preoţia, Părintele Arsenie Papacioc a fost
numit spiritual la Seminarul Monahal de la Neamţ. A urmat mutarea

la Mănăstirea Slatina, unde a fost egumen. De aici a fost arestat şi dus la
Suceava, ţinut în anchetă nouăzeci de zile, bătut şi chinuit pentru acuzaţii
fără nici un suport real. După ani de detenţie, de interminabile anchete şi
deplasări de la un penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de
muncă forţată, la temuta închisoare de la Aiud, Părintele Arsenie Papacioc
a fost eliberat şi i s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De
aici, a ajuns, în anul 1976, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol,
unde a  fost căutat de numeroşi credincioşi pentru sfat şi rugăciune.

Părintele Arsenie a fost „duhovnicul prin excelenţă”

Părintele Arsenie Papacioc a fost unul dintre marii noştri duhovnici,
„duhovnicul prin excelenţă”, cum frumos l-a numit Înaltpreasfinţitul Teofan
al Moldovei în cuvântul său de la înmormântarea Părintelui. Trei lucruri
caracterizează personalitatea duhovnicească a Părintelui Arsenie: starea
de prezenţă, pe care el o cerea şi o dădea canon pentru fiecare, starea
de mărturisitor al dreptei credinţe şi starea de receptivitate a durerilor
celor care au trecut prin chilia Sfinţiei Sale. Iată ce frumos mărturiseşte
depre acestea Înaltpreasfinţitul Teofan:

„Părintele, dacă dădea un canon celor care treceau prin faţa cuvioşiei
sale, canonul acesta era: «Să fii, fiule, în stare de prezenţă! Prezenţă în
faţa lui Dumnezeu, căci El te-a creat. Prezenţă în faţa aproapelui, căci
eşti destinat să-l iubeşti şi să te rogi pentru el. Prezenţă în faţa lumii, căci
lumea întreagă eşti chemat să o porţi în rugăciunile tale către Dumnezeu.
Prezenţă în faţa propriei tale conştiinţe, care nu trebuie să fie niciodată
adormită». Părintele cerea stare de prezenţă pentru că, în chipul şi
inima sa, răsunau cuvintele rostite de Dumnezeu încă din Vechiul
Testament: «Eu sunt viu, voi sunteţi vii». Şi voia Părintele, şi cu
darul Celui de Sus a reuşit, să fie viu în adevăratul sens al cuvântului,
să alunge moartea din chipul lui şi din chipul celor care-şi plecau
genunchii în faţa Părintelui, pentru că dacă nu eşti viu, adică nu eşti
real, în orice moment al vieţii tale de bucurie sau de suferinţă, eşti
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un om mort. Iar Dumnezeu, spunea Părintele, mântuieşte doar
pe cei vii, pe cei care pulsează de viaţă, pe cei care trăiesc cu
adevărat în fiecare clipă, pe cei care dăruiesc viaţă celor din jurul
lor.

«Dumnezeu nu iubeşte plângăcioşii, Dumnezeu îi are în braţe
doar pe luptători», spunea Părintele adesea celor care se apropiau
de dânsul cu inimă zdrobită şi el îi îndemna ca pe lângă Cruce să
aibe şi sabia, ca pe lângă metanii sa aibe şi curajul mărturisitor. Căci
mare este smerenia, ea te duce către Dumnezeu şi măsoară şi starea
duhovnicească. Dar mare este şi curajul mărturisitor. Puterea smereniei
împreună cu puterea mărturisirii îl îmbracă pe om în puterea Crucii şi
în puterea biruinţei şi a Învierii. Şi această stare de luptător, el,
Părintele, o aşează la inima fiecăruia, fiindcă, zice el, «Dumnezeu te-
a creat, Dumnezeu te-a renăscut prin Sângele Său şi Dumnezeu te
mântuieşte în fiecare clipă. Fii, aşadar, luptător!».

Părintele a manifestat stare de receptivitate pentru durerile
oamenilor. De ce v-aţi îndreptat atâţia spre chilia Părintelui de-a
lungul celor 35 de ani de aici? (…) Pentru că oamenii simţeau povara
păcatelor, necredinţei, disperării pe umerii sufletelor lor şi veneau la
chilia lui şi aşezau sufletele lor în căuşul mâinilor Părintelui, iar el
avea darul să-ţi ia sufletul din tine, să-l atingă de sufletul său şi pe
amândouă să le aducă înaintea tronului Preasfintei Treimi. De aceea
cohorte de arhierei, de stareţi şi stareţe, de preoţi, de parohie,
demnitari intelectuali, oameni de stare sau talpa ţării, într-un convoi
neîntrerupt, ca o cascadă care curgea valuri-valuri, se îndreptau spre
chilia Părintelui ca să-şi uşureze sufletul”.

Vârsta înaintată este o încununare a celor
 suferite pentru Numele Lui

Dumnezeu i-a rânduit să trăiască ani mulţi pe pământ robului
Său Arsenie ca o încununare a celor suferite pentru Numele Lui, aici
pe pământ, în neîncetate prigoniri şi defăimări adeseori. Bolile, însă,
încep să îi răpună trupul de neînvins până acum. Nu l-au învins bătăile,
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torturile şi nici torţionarii comunişti care voiau să îl înghită
precum fiarele, nu l-au învins nici fiarele pădurii şi nici fiarele

politice, nu l-au biruit trădătorii şi defăimările fraţilor lui, ci pe toţi i-
a biruit el şi poate şi pe Dumnezeu cu care s-a luptat duhovniceşte,
după cum frumos şi artistic ilustra în metaforă Părintele lupta sa
duhovnicească. Dumnezeu singur, care a biruit moartea, i-a dăruit
cununa Învierii atunci când misiunea sa pe acest pământ a luat sfârşit.
În data de 19 iulie 2011, la 97 de ani, Părintele Arsenie a trecut la
iubitul său Mire, Hristos, lăsând în urmă mulţime de ucenici, rămăşi
orfani de Părintele lor iubit. Rămân întristaţi, deci, sute de ucenici şi
apropiaţi ai Părintelui, dar această întristare se împleteşte cu bucuria
pe care ne-o dă gândul că de acum avem un rugător pentru noi în
ceruri.

Rugăciunile şi mijlocirile Părintelui Arsenie să ne dea puterea să
îi urmăm învăţătura, să ne apropiem de Hristos, să Îl iubim pe Hristos
şi neamul nostru românesc, aşa cum i-a iubit Părintele.  Ne rămân
acum, spre mângâiere şi întărire în credinţă, ultimele cuvinte -
testament ale Părintelui Arsenie, spuse către cei care vegheau la patul
său de suferinţă: „Să iubim bine, să iubim frumos, să iubim rana şi pe
cel ce a făcut rana!”

   Veşnica lui pomenire!
A consemnat pr. Ion Tărcuţă
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Transfigurare

Îngenuncheată
Cu tot Cerul încăput în ea
Stătea o fată
La uşile Bisericii, cândva…

Ţârâiau greieri în plină zi
De vară
Iisus era sensul ei de a fi
Din zori până-n seară.

Într-o linguriţă… cu pâine şi vin
I se dăruise
Iisus… Mirele ei Divin
După ce postise.

Cerul întreg i-l lăsase
Ca pe un dar
Şi inocent o îmbrăţişase
Iar…

Fericită
Cu tot Cerul încăput în ea
Stătea, de iubire uimită
O fată… la uşile Bisericii, cândva…

Olguţa Roşu
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