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Omul de azi acordă prea puțină 
atenție vieții spirituale și mai multă 
grijilor pământești. Rob celor efeme-
re, omul nu realizează că adevărata 
fericire nu poate veni decât trăind 
în comuniune cu Dumnezeu, cu Bi-
serica, respectând poruncile divine. 
Iar starea de bucurie sufletească nu 
ne-o poate garanta decât prezența lui 
Dumnezeu în inimile noastre. Dar o 
inimă de piatră nu poate fi cultivată 
și nu poate să-l cunoască pe Dum-
nezeu. Nu iubim necondiționat, ci 
din calcul și cu gânduri ascunse. Pu-
nem destule condiții iubirii noastre. 
Avem o dragoste infirmă, de scurtă 
durată și interesată. O iubire fără 
răbdare, pretențioasă și constrân-
gătoare obosește. Nu este dragoste 
mângâietoare, plină de simțire, de 
noblețe, frumusețe și compătimire.

Haideţi să ne imaginăm împre-
ună ce ar fi dacă Dumnezeu ar face 
cu noi ceva asemănător și să rever-
se asupra noastră dreptatea Lui. Nu 
poate cineva să iubească cu adevă-
rat și să nu rabde, să nu suporte și să 
nu aibă îndelungă răbdare. Sfântul 
Pavel ne învaţă să ne odihnim unul 
pe altul și să ne purtăm unul altuia 
povara. O facem oare? Suntem creș-
tini? Și apoi ne mai mirăm că de ce 
nu suntem bucuroși și liniștiți și de 
ce nu vorbește în inimile noastre 
Hristos! Dacă facem o radiografie în 
interiorul nostru şi în viaţa noastră, 
vom constata cu durere următoarea 
realitate.

Se neglijează tocmai ceea ce 
este vital pentru existența omului: 
rugăciunea, prin care invocăm pre-
zența și ajutorul lui Dumnezeu în tot 
ce facem. Nu există fericire pămân-
tească deplină. Nu putem nega că 
nu avem nevoie și de cele materiale 
pentru traiul nostru, de micile bucu-
rii pe care ni le oferă viața, pentru că 
însuși trupul nostru, prin consisten-
ța sa, are nevoie de cele pământești 
dar, dacă ne legăm prea mult de ele, 
devenim robii lor. Căci „unde este 
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comoara voastră, acolo va fi și inima 
voastră” (Luca 12,34), zice Mântu-
itorul Hristos. Fericirea este numai 
în Hristos. Nu cred că există dure-
re mai mare în cer și pedeapsă mai 
cruntă în viața viitoare, decât aceea 
de a nu avea părtășie cu Cel Care 
ne-a creat.

Sfântul Luca ne învaţă că: „Îm-
părăția lui Dumnezeu este în lăun-
trul nostru!” (Luca 17,21). Este în 
interiorul nostru sau ar trebui să fie, 
pentru că Dumnezeu nu intră cu sila, 
ci numai atunci când găsește loc să 
se așeze în inimile noastre. Și când 

găsește? Când inima noastră nu este 
cucerită de patimi, care ne împuți-
nează libertatea, ne apropie de moar-
te și ne duc inevitabil la pierderea 
Împărăției. 

Aşadar, Împărăția Cerurilor 
vine spre noi în măsura în care noi 
pășim spre ea!

Prof. Mihai Ilaş
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Hristos este viața!

Deseori suntem supuși întrebă-
rilor existențiale asupra realității co-
erente de care ne împărtășim꞉ ce este 
viața? ce-i omul? de ce există durere? 
cum ajungem la fericire? Pentru aceste 
întrebări fundamentale ale omului gân-
ditor al zilelor noastre putem răspunde 
prin exemplul Celui ce este Viața (Ioan 
14,6), prin cuvintele poetului care în-
călzesc inima  noastră cu realitatea de 
netăgăduit a „Celui ce din cauza ne-
putinței noastre a făcut ca inima Sa să 
bată” - inima noastră de „piatră⁄plumb 
să devină de porumb”, prin Jertfa Celui 
ce cu dor ne învață mereu că suferința 
nu își are obârșia în El, prin întristarea 
și mai ales bucuria Lui de a nu renunța 
să ne iubească, bucurie exprimată dese-
ori prin iertare și mai ales tăcere (Isaia 
53, 7-9). Se cuvine să recunoaștem cu 
întristare, că cea din urmă stare, tăce-
rea, de multe ori nu o sesizăm sau dacă 
o simțim nu dorim să o înțelegem.

Nicoale Steindhardt a înțeles că 
Hristos nu este o simplă școală a cin-
stei, curăției și dreptății, ori o nobilă și 
rațională explicație a vieții, ori un înalt 
cod de bune maniere, ori o carte eva-
zionistă, ori un set de întrebări, ori un 
act de supunere în fața Unicului – după 
cum mărturisesc celelalte două religii 
monoteiste care își revendică paternita-
tea avraamică. 

Vedem, că creștinismul este dra-

gostea lui Hristos și salvatoarea putință 
de a ierta. Hinduismul (brahmanismul) 
și budismul nu pot egala dragostea lui 
Hristos, dragoste în care Dumnezeu nu 
primeste jertfe, ci se jertfește pe El prin 
cel mai  cutremurător și scandalos act .

Acestă mărturisire se dorește să fie 
așezată la inima noastră, să fie cuprinsă 
de ființa noastră raportânduse la realita-
tea supremă exprimată prin mărturisirea 
ortodoxă a creștinismului – Învierea 
lui Hristos꞉ să fim asemenea copiilor 
zglobii din Sfânta Evanghelie care prin 

pruncia lor l-au mărturisit pe Hristos. 
 Se cuvine să îl rugăm pe Dume-

zeu să ne dăruiască curajul să trăim 
bucuria de fi cu Hristos, de a-L chema 
să fie în mijlocul nostru, în ființa noas-
tră prin salutul creștinesc și românesc꞉ 
Hristos a înviat! și răspunsul pe care îl 
așteptăm neântârziat꞉ Adevărat a înviat!

Prof. Roxana-Maria Obreja
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Constituind nu doar un tablou 
religios ci și un obiect de venerație, 
icoanei i se pot atribui numeroase 
definiții. Pe de o parte, este o re-
prezentare a unei realități nevăzute, 
însă existente, realizată cu ajutorul 
elementelor materiale, lumești iar pe 
de altă parte este, metaforic vorbind, 
o fereastră spre cer prin care se re-
alizează întâlnirea omului cu Dum-
nezeu.

      Acestea se remarcă în speci-
al prin frumusețea  lor, prin funcțiile 
pe care le au dar și prin unicitatea 
lor. Funcțiile lor sunt numeroase . 

În primul rând, stabilesc o legătură 
între chipul lui Hristos și realitatea 
Lui personală, o legătură stabili-
tă prin actul de sfințire al acestora 
și confirmată de minunile săvârșite 
de  ele. De asemenea acestea au rol 
latreutic, pedagogic  și estetic. Dar 
poate una dintre cele mai importan-
te funcții ale acesteia este aceea de 
realizare a unei întalniri dintre noi 
și Dumnezeu.Unicitatea lor se dato-
rează unor anumite trăsături precum: 
absența realismului, mărimea perso-
najului din icoană,  determinată de 
importanța fiecăruia și culorile ce au 
o semnificație aparte, o simbolistică, 
nefiind alese la întamplare.Accentul 
nu se pune pe frumusețea trupească, 
așa cum suntem obișnuiți să o facem 
de cele mai multe ori, ci pe cea du-
hovnicească  exprimată pe chipul 
personajelor.

Cinstirea icoanelor sau ido-
latrie?

Vechiul Testament interzicea 
cu desăvârșire imaginile religioa-
se  însă această prohibiție se datora 
faptului că în acea perioadă  Dum-
nezeu se revelase poporului  doar 
prin cuvinte și sunete, fața Sa fiind 

Arta- pârghie către Transcendent

Cinstirea icoanelor sau idolatrie? 
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încă ascunsă. Însă odată cu Noul 
Testament, prin venirea Mântuito-
rului, Dumnezeu s- a arătat nouă, 
iar ceea ce putem vedea poate fi 
reprezentat. Cinstirea icoanelor nu 
este, deci,  o idolatrie deoarece noi 
nu cinstim materialul din care sunt 
realizate  acestea ci pe sfinții repre-
zentați prin intermediul lor; iar prin 
cinstirea acestora Îl cinstim de fapt 
pe Dumnezeu. Așa cum în momen-
tul privirii fotografiei unei personae 
dragi, ne amintim  personajul repre-
zentat și nu îl confundăm cu hârtia 
respectivă, tot așa prin icoană pri-
vim și cinstim pe cel reprezentat în 
ea și nu bucata de material din care 
este confecționată.

Putem lua drept exemplu al 
aprobării cinstirii icoanelor însăși 
prima icoană nerealizată de mâna 
omului, care a fost mahrama pe care 
s-a imprimat chipul Mântuitorului în 
drumul Său spre cruce și care a apar-
ținut Sfintei Veronica. Alt exemplu 
este constituit chiar de  primele icoa-
ne apărute ce sunt realizate de însuși 
Sfântul Evanghelist Luca. Sinodul 
al VII- lea Ecumenic, care a stabi-
lit cultul sfintelor icoane, afirmă că 
închinarea pe care o acordăm aces-
teia trece  la persoana reprezentată 
pe ea, la modul viu al ei: “ Cinstirea 
icoanei trece la original șI cel ce se 
închină icoanei, se închină persoanei 
pictate”.

Icoanele făcătoare de minuni
Adevărate daruri de la Dum-

nezeu, icoanele făcătoare de minuni 
reprezintă nu  doar o unealtă a Purtă-
rii de grijă a lui  Dumnezeu dar și o 
confirmare a faptului că cel care rea-
lizează minunea  este harul divin ce 
lucrează prin ea. Orice icoană recu-
noscută ca fiind canonică și sfințită 
după rânduiala bisericii poate deve-
ni miraculoasă în special prin rugă-
ciunea credincioșilor care își pleacă  
genunchii în fața ei, îndreptându-și 
toate speranțele către cel reprezen-
tat.

Un exemplu extreme de cu-
noscut se află la doar 30 de km de 
noi, la Mănăstirea Hadâmbu, un mic 
colț de rai unde pacea, armonia și 
credința domnesc. Zugrăvită în anul 
1938 și donată Mănăstirii Hadâmbu, 
aceasta a realizat prima minune în 
2003 când în mănăstire a izbucnit 
un incendiu ce a mistuit totul în jur. 
Singurul obiect de cult care a scăpat 
de foc a fost icoana Maicii Domnu-
lui fără a avea vreo protecție aparte. 
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Având asemenea noroc la o distanță 
mică, nu ar trebiui să-l lăsăm să sca-
pe. Oricând, oricum, Maica Domnu-
lui ne așteaptă și ne primește cu bra-
țele deschise. În fond, fiecare avem 

câte o dorință ascunsă care vrem să 
se împlinească iar dacă îi vom cere 
Fecioarei ceva din inimă, nu va ezita 
să ne ajute.               

În încercarea de a realize o în-
cheiere potrivită dar poate puțin cam 
subiectivă, pot doar să menționez 
că pentru aconștientiza  importan-
ța icoanei și rolul acesteia în viața 
noastră, trebuie să încercăm să în-
țelegem funcția pe care o are, să o 
privim atent, cu inima deschisă și 
atunci vom ajunge la cel ce este re-
prezentat pe ea. Vom pătrunde mai 
adânc și vom simți conexiunea pe 
care o avem cu Dumnezeu în timpul 
rugăciunii.Nu încetați să vă rugați și 
să comunicați cu Dumnezeu!

Scripcariu Teodora, XI D
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Icoana-chipul unei lumi transfigurate

Rostul şi înţelesul duhovnicesc 
al icoanei

Dacă icoana este o formă de 
artă, atunci ea nu este o artă obiș-
nuiă, oricare ar fi ea, ci o artă sacră, 
atât în ceea ce priveşte rostul ei, cât 
şi modul de realizare.Icoana are ros-
tul de a fi cinstită de către credincioşi 
în spatial liturgic al bisericii sau în 
cadrul privat al căminului, „biserica 
de acasă”, cum spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur.

Cinstirea ei se arată prin semen 
exterioare: înaintea icoanei creștinii 
ortodocşi fac metanii mici sau mari 
(înclinărişiprosternări); o sărută cu 
mult respect şi iubire, facând sem-
nul Sfintei Cruci, aprind lumânări şi, 
fireşte, se roagă în faţa ei,  adesea o 
poartă în procesiuni.

Icoana poate conţine elemente 
de peisaj, de interior sau arhitectura-
le, dar are întotdeauna în centru una 
sau mai multe persoane: Hristos sau 
Maica Domnului, sfinţi, singuri sau 
însoţiţi de alte persoane, reprezentaţi 
fie dincolo de timp, fie într-un mo-
ment precis al vieţii sau lucrării lor 
pământeşti.

După cum a stabilit Sinodul VII 
Ecumenic de la Niceea (787), contra 
iconoclaştilor care-I acuzau de ido-
latrie pe cei care cinsteau icoanele, 
acestea nu sunt obiect de adorare 
(care se cuvine doar lui Dumnezeu), 
ci de cinstir reîndreptată nu către 
prezentarea propriu-zisă, realizată 
cu ajutorul lemnului, formelor şi cu-
lorilor, ci către „prototip”, către per-
soana reprezentată.

Icoana este sprijinitoare ru-
găciunii, ajutând sufletul să doban-
dească, prin imitarea sfântului în-
faţişarea, buna şi cuvenita aşezare 
duhovnicească, ca să se poată astfel 
aduna din risipirea în cele de rând şi 
înalţa la cele de sus. Dar ea este mai 
mult decât atât. Forma ei deosebită 
i se face creștinului cale duhovni-
cească de unire cu sfântul înfăţişat 
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în ea şi de primire a harului pe care 
acesta îl poartă. Icoana e atât de im-
bibată de harul acesta, încît adesea 
se petrec semene minunate: în lumea 
ortodoxă multe icoane sunt izvora-
toare de mir, vădire a „bunei mires-
me a lui Hristos” (II Cor. 2,15) şi a 
sfinţilor Săi, şi prin atingerealor se 
săvârsesc tot felul de minuni.

  Icoana este întotdeauna încon-
jurată de o ramă, care este parte din 
icoana, fie pictată, fie ca o mulură. 
E asemenea cadrului unei uşi sau al 
unei ferestre, care leagă lumeaaceas-
ta de lumea cealaltă, a Împărăţiei lui 
Dumnezeu, şi le deschide una către 
alta, ca să-şivorbească şi să se cu-
noască. Pe de o parte, icoana îl pe-
trece pe om duhovniceşte în cealaltă 
lume în chip simţit – având, aşadar, 
partaș şi trupul; pe de altă parte, prin 
ea ni se arată, vin la noi şi ne cerce-

tează duhovnicește în această lume, 
Mântuitorul, Maica Sa şi sfinţii.

Cel ce priveşte la icoana e la 
rândul său privit de sfântul din ea, 
e sorbit într-o altă dimensiune. Prin 
icoană Impărăţia lui Dumnezeu este 
într-un anume fel intuind că încă din 
această viaţă, iar noi suntem mai 
aproape de Dumnezeu şi de sfinţii 
Săi, primind pregustarea celor ce 
vor fi.

Chiar dacă icoana este, înainte 
de toate, un portret, centrat pe ceea 
ce are persoana mai caracteristic, 
adică pe chip, ea nu este totuşi un 
portert obişnuit.

Icoana nu înfatisează persoa-
nele în realitatea lor pur omenească, 
pământească, trupească, ci în rea-
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litatea lor divino-umană, adi-că în 
starea în care firea omenească a fost 
transfigurată prin harul dumnezeiesc 
şi în care persoana, ramânând ceea 
ce este după fire, s-a înălțat la via-
ţa cea mai presus de fire. Icoana lui 
Hristos nu înfaţisează nici firea  Sa-
omenească, nici dumnezeiasca Lui 
fire, ci Persoana Sa, în care natura 
omenească şi cea dumnezeiască s-au 
unit în chip neamestecat şi nedespăr-
ţit. Icoanele Maicii Domnului şi ale 
sfinţilor înfaţisează  personae în care 
firea omenească este unită cu ener-
giile dumnezeiești, pătrunsă şi trans-
figurată de ele; icoanele ni le arată 
în starea în care au devenit „părtași 
dumnezeieștii firi” (IIPtr.1,4) sau 
„dumnezei prin har“, după făgădu-
ința dumnezeiască (cf. Ps. 81, 6; In 
10, 34) și după mărturia Părinților.

Chipul și trupul sfinților din 
icoane nu poartă, așadar, nici o urmă 
de semn al firii celei căzute, în care 
să se vadă păcat și patimi, simțire 
supusă desfătării, nici un semn de 
stricăciune, nimic din povara și în-
groșarea trupului de lut; dimpotrivă, 
sunt înzestrate cu însușiri care ara-
tă transfigurarea săvârsită în ele de 
energiile dumnezeieștiși de prezent 
a  harului; prefigurează trupurile 
slăăvite ale drepților la învierea cea 
de obște (Filip.3,21;ICor.15,44).

Trăsăturile feței și îndeosebi 
în privire vădesc înstrăinarea lor 
de lumea aceasta, pacea cerească 
sălășluită în ei, înfrânarea, fecioria, 

curăția, smereni a și dragostea  lor. 
Nu-i vedem zâmbind, căci bucuria 
lor e toată înăuntru; pe chipul lor se 
vede mai întâi de toateă meseria, că-
ința, luarea-aminte la Dumnezeu și 
mila de oameni.Statura hieratică îi 
arată viand în afara timpului aces-
tei lumi, în veșnicie. Lumina dum-
nezeiască necreată, nematerială, și 
nestricacioasă în care sunt scăldați 
este reprezentată în mod simbolic de 
fundalul poleit cu aur, materie stră-
lucitoare  și nestricăcioasă. Lumina 
care îi învăluie și care iradiază din 
ei – închipuită prin linii delicate si-
albe (așa-numitele „lumini”) trasate 
în mod armonios pe chipul lor – se 
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revarsă peste veșmântul lor și peste 
toate ființele din preajmă. Această 
lumină  izvorăște din lăuntrul lor și 
strălucește peste tot la fel; de aceea, 
nu vom afla în icoane umbre sau teh-
nici de clar-obscur sau o sursă exte-
rioară de lumină.

Icoana arată și statornicește cu 
mijloacele de expresie care-i sunt 
proprii, de natură simbolică, trans-
figurarea celor înfășișati; firea ome-
nească se face transparentă, se arată 
pre-schimbată de har. De aceea, se 
cuvine ca iconarul să pună drept 
bun început al lucrului sau icoana 
Schimbării la Față, prototip și temei 
a oricărei icoane.

În icoană, tot ce este în jurul 
persoanei sfințite și îndumnezeiște 
este scăldat și preschimbat de harul 

care izvorăște din ea, și înalțat la sta-
rea în care nu mai lucreăză legile fi-
rii căzute. Aceasta este rațiunea – iar 
nu presupusă naivitate a pictorului 
– pentru care plantele și animalele 
sunt înfățișate într-un mod care pare 
străin de firea lor obișnuită; de aici, 
ciudata arhitectură a clădirilor; de 
aici, aspectul plutitor al veșmintelor 
și obiectelor, care nu se mai supun 
legii gravitației. Perspectiva însăși, 
înversată, simbolizează răsturnarea 
valorilor acestei lumi, săvârșităde 
Evanghelie, și o nouă vedere pe care 
o dă viețuirea creștină

Paruschi Camelia, XI C.
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Adolescența – perioadă de 
zbucium prea intens, timpul pentru 
schimbări, cei mai frumoși, dar și 
cei mai periculoși ani, anii curiozi-
tății și al descoperirilor. Și totuși, de 
ce, printre toate revelațiile noastre, 
între rândurile sutelor de articole, 
cărți și reviste pe care le citim, nu 
îl descoperim pe Dumnezeu? De ce 
ne lăsăm pradă ușoară ispitelor uma-
ne, de ce nu încercăm să ne depășim 
condiția profană, limitată, de ce nu 
alegem să trăim spre veșnicie, spre 
mântuire, de ce ne mișcăm haotic 
după bătaia curentului, a trendului, 
de ce nu avem coordonate proprii de 
bine, rău, moral și imoral, ci prefe-
răm să nu analizăm în profunzime 
și să ne însușim ideile superficiale 
ale societății de astăzi? Răspunsu-
rile pot fi multiple, dar se rezumă 

într-unul destul de clar, și absolut 
tragic – pentru ca e mai simplu. 

 Mereu a fost și va fi mai 
simplu să mergi dupa curent, să nu 
te împotrivești tendințelor generale, 
motiv pentru care mulți tineri, chiar 
dacă îl descoperise pe Dumnezeu la 
un moment dat, l-au uitat în ignoran-
ță, în timp ce El îi privea cu dragoste 
necondiționată și speranță eternă. Și 
din păcate, astăzi,mai mult ca nicio-
dată, tinerii pierd legătura cu Mân-
tuitorul foarte devreme, ajungând pe 
drumuri întunecate, în lipsa luminii 
Sale călăuzitoare. 

Trăim, într-adevăr, într-un se-
col al vitezei halucinante, în care 
tehnologia avansează mai repede 
decât o putem urmări, în care dez-
voltarea umanității a atins cote ini-
maginabile. De aceea, e, poate, de 
așteptat ca oamenii să devină mai 
egoiști, încercând să trăiască o viață 
cât mai bună și prosperă, însă asu-
pra tinerilor impactul este mult mai 
mare, această centrare pe sine și lip-
sa de altruism fiind mai accentuată. 
În același timp, din cauza dezvoltării 
tehnologiei și comunicării electroni-
ce, tinerii au acces la surse nelimi-

Hristos şi tinerii

Tinerii și credința
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tate de informații și cunoștințe noi; 
astfel, ei nu mai simt nevoie unei 
ființe superioare, având impresia că 
toată existența umană se rezumă la 
experiențele profane, din fiecare zi. 

Dacă ar fi să ne luăm o zi libe-
ră de la obiceiurile noastre normale, 
o zi fără prieteni, fără interacțiuni 
cu alte persoane, o zi în care să fim 
doar noi cu noi înșine, în care pur și 
simplu să medităm asupra noastră, 
a tot ceea ce suntem și ce am putea 
fi, ne-ar place ce am vedea? Poate 
aceasta e una din întrebările pe care 
ar trebui să ni le adresăm cu toții, dar 
mai ales pentru cei care l-au uitat pe 
Dumnezeu, probabil că lipsa Lui 
va fi descoperită într-un moment ca 
acesta, pentru că oricât am încerca 
să negăm asta, ghidați de forțele rău-
lui, sufletul nostru nu este cu adevă-
rat împlinit fără prezența Creatorului 
în inimile noastre.  Dumnezeu este 
acolo, ne cheamă către mântuire, dar 

e la latitudinea noastră dacă alegem 
să Îl auzim sau să ignorăm menirea 
noastră.

 Astfel, în concluzie, sper ca 
toți tinerii să ajungă să mediteze 
asupra condițiilor lor și să ajungă să 
îl regăseasc pe Mântuitor în suflete-
le lor, întrebându-se ”Doamne, cum 
am putut sa te pierd vreodată?” 

Nazare Ștefana Bianca XI B
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Spiritualitate Ortodoxă

A iubi înseamnǎ a ierta

“Dumnezeu este iubire şi 
cel ce rămâne în iubirerămâne în 
Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne 
în el.” ( l Ioan 4, 16). Iubirea repre-
zintă darul lui Dumnezeu, reprezin-
tă o proiecţie a Divinităţii în fiinţa 
noastră, un fluviu al speranţei, bu-
nătăţii, credinţei prinatributele sale 
pure, gingaşe.

Din perspectiva învǎţǎturii de 
credinţǎ creştinǎ, aceasta este situ-
ată pe cea mai înaltă treaptă, fiind 
virtute teologică. Din perspective 
sentimentului, particula de aur to-
pit în central fiinţei,ea confer sens 
existenţei şi animă fiecare mecanism 
al conştiinţei, dirijându-l spre bine, 
pace, armonie. Umanitatea rezidă, 
mai presus de orice, îniubire. Omul 
care iubeşte topeşte prin căldură su-

fletească metalereci, dure şi grele – 
greşeli. 

Iertarea, astfel, nu apare doar 
ca o haină ce îmbracă iubirea, ea 
este putere, întelepciune, curaj de 
a-l pune pe cel de langǎ tine, mai 
presus de tine. Iertarea, ca şi iubi-
rea, înseamnă raportare la aproapele 
şi înţelegerea acestuia.Aceasta este 
poartă spre Îngeri, spre desăvârşire. 
Totuşi, ea nu se acordă după reguli, 
“ci se revarsă miraculous asupra tu-
turor, ca ploaia fertilă, care nu alle-
ge între buni şi răi.” (Andrei Pleşu 
– “Parabolele luiI Iisus. Adevărul ca 
poveste” ).

Părintele Porfirie  ne încredin-
ţeazǎ cǎ cele două realitǎţi existen-
ţiale pentru fiinţa umanǎ, iubirea şi 
iertarea, reprezintă calea spre mântu-
rie: “Cea mai simplă cale de despă-
timire estei ubirea!”. Astfel, acestea 
sunt aducătoare de “înviere” a sufle-
tului, a unui mod prin care păcatul 
este anulat (“Iertarea nu «scuză», ci 
suspend greşeala.” C.S. Lewis), A. 
Pleşu afirmând: “Iertarea aşează lu-
mea şi omul în starea lor originară.” 

Dumnezeu ne-a iertat din iu-
birea nemărginită. Iisus Hristos a 
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iertatneamul omenesc atunc când a 
fost răstignit și, din aceeaşi iubire, 
dobândim iertare în fiecare clipă a 
vieţii când ne recunoaştem greşelile.

 “Iertaţi şi vi se va ierta. Cu ce 
măsură măsuraţi, cu aceea vi se va 
măsura. Nu judecaţi ca să nu fiţi ju-
decaţi.”(Luca 6,37-38). Este uşor a 
ierta un amic, este usor a-i ierta pe 
cei pe care îi iubim, dar “exercitiul” 
duhovnicesc supreme este cel al ier-
tării celui ce nu poate împartăşi faţă 
de noi nici iubire şi nici iertare. În-
tinde-i mâna, bunule creştin, dăru-
ieşte-i o fărâmă din pacea ta, pentru 
ca tu eşti liber prin dragostea ce o 
porţi. 

Se cuvine, aşadar, să iubim, 
dar, cum “Credinţa fără fapte este 
moartă”(Iacov 2, 26), trebuie să în-
văţăm şi să iertăm.

Stângaciu Ramona, XII A.
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Sfânta Taină a  Spovedaniei - aspecte practice

1.Introducere in Tainele bise-
riceşti

Dintre cele şapte Sfinte Taine 
pentru mântuirea omului: Botezul, 
Mirungerea, Spovedania, Împartaşa-
nia, Căsătoria, Preoţia şi Maslul une-
le suntirepetabile :BotezulMirunege-
rea şi Preoţia , iar altele se repetă în 
funcţie de dorinţele creştinilor:Spo-
vedania,Împartaşania şi Maslul.

Dintre toate Tainele repetabile, 
cea mai repetatată este Spovedania. 
Credincioşii solicitând administrarea 
ei din ce în ce mai des. Însă preoţii 
constată, pe de o parte , că mulţi creş-
tini nu au nici măcar noţiunile ele-
mentare despre această Taină

2.Tratarea temei 

În rândurile care urmează nu 
voi prezenta aspectele doctrinaire, bi-

blice, canonice şi liturgice ale Tainei 
despre care vorbim adesea. Mai im-
portante din punct de vedere practic, 
mi se par anumite îndrumări concre-
te, în urma cărora credincioşii să aibă 
folos , adică să facă o spovedanie sin-
ceră şi completă, pentru a primi cum 
se cuvine, apoi, Sfânta Împărtaşanie.

Celemaisensibilie întrebări puse 
de credincioşi, mai ales noi cei ce ne 
aflăm la început de drum, sunt legate 
de această Taină.Preoţii sunt întrebaţi 
mai ales în legătură cu numeroasele 
“chestionare” care au umplu tarabele 
librăriilor şi pangarele bisericilor. Re-
glementarea situaţiei nu este posibilă 
doar prin câteva sfaturi repetate la fi-
nalul slujbelor, nici numai prin discu-
tarea cu participanţii conştiincioşi ai 
dialogului saptămânal, ci este nevoie 
de o popularizarea mai largă a unor 
îndrumări concrete. 

3.Îndrumări practice(pentru ca 
Taina Spovedaniei să fie completă)

-este bine să ne păstrăm fiecare 
duhovnicul pe care ni l-am ales în mod 
liber, deoarece riscăm să nu ne mai cu-
noască nici unul atât cat este necesar;

-înainte de a veni la preot, este 
bine ca oamenii să postească, să ci-
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tească rugaciuni şi să îşi ceară iertarea 
de la cei apropiaţi lui şi de lacei față de 
care au greşit;

-se spun doar păcatele pe care le 
săvârşim noi, nu pe ale altora;

-se mărturisesc doar păcatele fă-
cute de la ultima spovedanie, precum 
şi pe cele care nu s-au spus la alte spo-
vedanii, din alte motive, astfel dove-
dim încredere în Taina Spovedaniei 
şi în preot “ca iconim al tainelor lui 
Dumnezeu”(ICor.4,1).Dacă oamenii 
ascund ceva, cu bună ştiinţă, nici pă-
catele mǎrturisite nu se iartă;

-după spovedanie, dacă am pri-
mit dezlegare să ne împartaşim, se 
cuvine să ne pregătim prin citirea ru-
găciunilor Sfintei Împărtăşanii; 

Această taină se asociază cu Tai-
na Botezului. Prin Taina Botezului  se 
iartă toate păcatele  (celstrămoşesc la 
copii, plus toate celelalte catehumenii 
la adulţi) , tot aşa şi prin Spovedanie, 
numită si al doilea Botez, dacă este 
completă şi însoţită de căinţă, împlini-
rea canonului, se dobândeşte curăţire.

Toţi creştinii trebuie să se spove-
dească, chiar dacă ei cred că nu au gre-
şit cu nimic.Aşa spune si Sfântul Ioan 
Evanghelistul:”Dacă zicem că păcat 

nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi 
adevarul nu este întru noi. Dacă măr-
turisim păcatele noastre, El este credi-
nicios şi drept, ca să ne ierte păcatele 
şi să ne curăţească pe noi de toată ne-
dreptatea”(I In 1,8-9).

Preoţii sunt întrebaţi adesea : 
”Cum este bine să ne spovedim: mai 
des saumairar?”. Răspunsul formulat 
de 

Învăţatura de credinţa ortodoxă 
este urmatătorul:Spovedania nu este 
legată de termene sau soroace anumite 
din cursul anului. Putem merge la du-
hovnic ori de câte ori şi oricând simţim 
nevoie de a ne uşura sufletul de povara 
păcatelor , sau de a pirmi mângâierea 
harului şi nădejdea iertarii. Porunca a 
patra a Bisericii învaţă ca credincioşii 
să se spovedescă de patru ori pe an , în 
cele patru posturi”.

Esenţial, în calitate de creştini, 
este să avem un duhovnic care să ne 
cunoască bine, la care să putem merge 
oricând, căruia sa îi cerem sfatul. 

Sidencu Alexandru, X B



Lumina Credintei20

Povești cu tâlc din caretea Facerii

Orice curios, răsfoind primele 
pagini ale Sfintei Scripturi, Talmu-
dului, Bibliei Ebraice sau din Torah, 
va vedea titlul celei dintâi cărți a lui 
Moise: „Facerea”. Ea este prima 
parte din cele cinci ale operei înte-
meietorului religiei mozaice, numite 
generic „Pentateuh” (penta = cinci, 
jeuhoς = carte) sau, în conformi-
tate cu tradiția ebraică, „Torah”(= 
legea). Desigur, împărțirea în cinci 
este mult mai nouă decît scrierea 
propriu-zisă și a fost făcută pentru 
facina înțelgere și orientare prin text, 
pe baza ideii principale despre care 
se vorbește în fiecare.

Așadar, Facerea reprezintă, 

probabil, cel dintâi tratat de istorie 
realizat de mâna omului, acum circa 

patru milenii, relatând, destul de ge-
neral, despre evenimentele esențiale 
petrecute de la crearea lumii și până 
la intrarea poporului ales, aflat în 
centrul materialului istoric, în robia 
egipteană.

Un element care atrage atenția 
în mod deosebit este acela al recu-
renței unor evenimente în mitologi-
ile mai multor popoare răsăritene, 
evenimente care au, totate, legătură 
cu perioada de început a civilizației 
umane. Unul dintre aceste episoade  
este reprezentat de însuși momentul 
începutului, descris în cartea Face-
rii prin vorbele „Într-nceput a făcut 
Dumnezeu cerul și pământulȚ (Fa-
cerea I,1). La drept vorbind, aceasta 
este una dintre cauzele faptului că 
apartenenții unor religii păgâne ( 
budiștii, de pildă) consideră religii-
le avramice drept absurde: cum este 
posibil să se afirme că întru-necput 
a făcut Dumnezeu pământul și mai 
apoi stelele și soarele, când este do-
vedit că vechimea acestor corpuri 
cerești este mai mare decât a Terrei? 
Din păcate, ei nu cunosc explica-
țiile Sfântului Ioan Gură-de-Aur, 
conform cărora cerul și pământul 
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constituie metafore pentru lumea 
văzută și lumea nevăzută, ca simple 
„spații” (într-unceput goale, urmând 
să fie umplute pe parcursul procesu-
lui de creație). (Notă: e bine de știut 
că ebraica veche era o limbă foarte 
săracă din punct de vedere lexical, 
ceea ce conduce la necesitatea fo-
losirii de expresii și metafore ce pot 
părea ambigue, precum aceasta de 
față). Remarcabilă este asemăna-
rea cu mitologia greacă unde, deși 
se vorbește despre apariția ordinii( 
kwsmoς) din dezordine(caoς), pri-
mele două entități apărute, grație 
hazardului, au fost zeul Uranus( 
Oranos – Wranoς) și zeița Gaia(Ga-
ia), adică cerul și pământul, episodul 
învăluirii Gaiei cu mantia de stele a 
lui Uranus, pe timp de noapte, fiind, 
și aici, ulterior. Inclusiv apariția tim-
pului perceptibil pare să fie văzută 
ca ulterioară începutului – existența 
acestuia neavând sens înaintea crea-
ției - și identificabilă cu nașterea ti-
tanului Kronos(Krwnoς), unul dintre 
fii celor doi.

Un episod similar este acela al 
facerii omului din țărână – deși ma-
terialul folosit este același, odată el 
este făcut după chipul lui Dumnezeu, 
urmând să-și câștige asemănarea cu 
acesta, iar altădată, după modelul ze-
ilor Titani și Olimpieni( mai degrabă 
Olimpieni, titanii fiind reprezentări 
ale stihiilor). În creștinism, după 
cum știm, se spune că omul este 
creat din voia Tatălui, după chipul 

Fiului și însuflețit de Duhul Sfânt, 
în timp ce mitologia greacă susține 
crearea la voia lui Prometeu (Pro-
meteoς), mai mult împortiva voinței 
triadei Zeus (Zeoς) – Hades(Cadeς) 
– Poseidon(Poseidon), însuflețirea 
aparținând fecioarei Athena. Deși 
așezrea omului în Grădina Edenului 
pare a fi afirmată singular, această 
ipoteză este susținută științific: prin 
urmărirea regresivă a drumului cro-
mozomului matern (X), s-a consta-
tat, la indivizii astfel testați, o origi-
ne aflată undeva în Africa de N-NE. 
În același timp, cercetările geologi-
ce relevă existența unei zone fertile, 
pline de verdeață, acoperind o bună 
parte a Saharei și o parte din Ori-
entul Mijlociu, la vremea apariției 
omului. Probabil aceasta este grădi-
na Edenului, pentru că, privind pe o 
hartă câteva repere geografice se pot 
identifica: râurile Tigru, Eufrat și, 
probabil râul Fison care se desparte 
în patru brațe (Nilul și a sa deltă?).

O a treia și ultimă astfel de 
similitudine se întâlnește în cazul 
Potopului. Salvarea vine, la greci, 
pe muntele Delphi (Delfu), singurul 
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rămas deasupra nivelului apei. 
În conformitate cu textele Sep-

tuagintei și ale Koranului, de altfel, 
salvarea vine din partea lui Noe, el 
fiind acela care construiește celebra 
arcă, după proiectul dat de Dum-
nezeu(detaliile constructive fiind 
enunțate la trimiterea Facerea VI, 
14-16, pe care găzduiește, pe lângă 
câțiva oameni, câte o pereche de ani-
male din fiecare specie. Un fapt ase-
mănător este relatat pe câteva tăblițe 
de ceramică descoperite între ruinele 
bibliotecii de la Ninive. Aici, moti-
vul literar al potopului îl are în cen-
tru pe Ghilgameș, plecat în căutarea 
nemuririi. Diferențele apar în ceea 
ce privește arhitectura arcei(aici, ea 
nu mai are formă de corabie ci este 
pătrată, sprijinită pe două chile per-
pendiculare) și locul unde ea eșuea-
ză(nu este vorba de muntele Ararat 
ci undeva într-un ținut îndepărtat).  
Și aici, știința pare a susține ipoteza 
potopului, chiar dacă nu la un nivel 
global, ci local, undeva în zona ori-
entului mijlociu (lumea cunoscută 
atunci). Cumva e normal, deoare-
ce, acoperirea vârfului Everest, de 
exemplu, cu apă, ar însemna ridica-

rea nivelului peste altitudinea me-
die a celor mai înalți nori(plafonul 
de 6km), iar după un calcul simplu, 
arca lui Noe nu avea volumul nece-
sar gazduirii tuturor acelor viețuitoa-
re. Totodată, construirea unei corăbii 
cu volumul necesar este practic, im-
posibilă, dar, pe anumite înălțimi din 
Orientul Mijlociu există relicve ale 
unui mediu acvatic.

Iată că, deși este, după cum zi-
ceam, cel mai vechi tratat de istorie 
vreodată scris, cartea Facerii abun-
dă de subiecte care sunt și, probabil, 
vor rămâne mereu de actualitate.

Pax vobis!

      Radu Știrbu, XII B
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Preotul- inima care bate pentru toți

Preotul reprezintă inima unei 
comunități și rugătorul ei. Duhul 
Sfânt s-a pogorât asupra lui și l-a în-
vrednicit să-î poată îndruma pe cre-
dincioși spre mântuire.

 În comunitățile restrânse din 
mediul rural familia preotului era 
cunoscută de către toți și respectată 
reprezentând un model pentru cele-
lalte gospodării. Soția preotului avea 
rolul de a-l înțelege și a-l susține în 
activitățile misionare. Chiar și școli-
le se constituiau în jurul bisericilor 
care reprezentau pentru comunitate 
un reper. 

 În timpul Sfintei Liturghii pre-
otul se roagă pentru iertarea păcă-
toșilor rostind       „dintre care cel 
dintâi sunt eu”, formulă ce arată ro-
lul de conducător al credincioșilor. 
La instaurarea Tainei Preoției Iisus 
Hristos a spus „cărora le veți ierta 
păcatele, iertate vor fi și cărora le 
veți ține, ținute vor fi” (Ioan XX, 21-
23) dăruindu-le astfel preoților capa-
citatea de a ierta păcatele oamenilor 
prin Taină Spovedaniei. 

Tot în timpul Sfintei Liturghii 
preotul se roagă pentru iertarea ce-
lor prezenți în biserică. Mulți preoți 
afirmă că fără de rugăciunile călugă-
rilor și pustnicilor am fi fost de mult 
pierduți din cauza mulțimii fărădele-

gilor. Prin preot  au loc lucrări sfinte 
cum ar fi cele șapte Taine și Taina 
Tainelor, Sfânta Taină a Euharistiei, 
astfel se confirmă faptul că ei au pri-
mit cu adevărat putere de la Dum-
nezeu.  

Un exemplu elocvent de „ini-
mă care bate pentru toti” este Părin-
tele Nicolae Tănase din Valea Plo-
pului care a ales să lupte împotriva 
avortului. Pe lângă cei șase copii al 
căror tată este, el a înființat asocia-
ția Pro Vita. În cadrul acestei asoci-
tatii a construit la Valea Screzii un 
așezământ care cuprinde o locuința, 
un dispensar medical, o biserică, o 
brutărie și un staul unde locuiesc 
temporar sau definitiv orfani sau co-
pii ai căror părinți nu își permit să îi 
crească. 

Platon Ioana-Victoria, X C.
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Suferinţa- boală sau șansă?

Boala constituie, de fapt, o în-
cercare. Ea îl pune pe cel pe care-l 
afectează în situaţia lui Iov: el este 
ispitit de diavolul să-L blesteme pe 
Dumnezeu, ori cel puţin să se sepa-
re sau să se îndepărteze de El, re-
trăgându-se în el însuşi într-o ati-
tudine de orgoliu, sau lăsându-se 
în voia diferitelor patimi. Suferința 
care însoțește boala duce, pe deasu-
pra, la pocăință, favorizează părerea 
de rău și provoacă în suflet o bună 
dispoziție pentru rugăciune. Aceste 
efecte din urmă se dovedesc, la rân-
dul lor fructuoase deoarece consti-
tuie motoarele esențiale ale oricărei 
vieți duhovnicești.Boala constituie, 
de fapt, o încercare. Ea îl pune pe cel 
pe care-l afectează în situaţia lui Iov: 
el este ispitit de diavolul să-L bleste-
me pe Dumnezeu, ori cel puţin să se 
separe sau să se îndepărteze de El, 
retrăgându-se în el însuşi într-o ati-

tudine de orgoliu, sau lăsându-se în 
voia diferitelor patimi, a căror ispită 
o simte acum. Dumnezeu vrea să-i 
dea prin aceasta posibilitatea de a-şi 
dovedi întreaga măsură a ataşamen-
tului său faţă de El şi de a-şi însuşi 
din plin, prin eforturile de a depăşi 
încercarea, virtuţile pe care i le dăru-
ieşte pentru a-l uni mai strâns cu El.

Dacă boală și suferinţa pot şi 
trebuie să fie depăşite duhovniceşte 
şi transfigurate în Hristos, şi dacă 
ele pot constitui o cale ascetică în 
stare să conducă pe culmi spiritua-
le, totuşi ele nu trebuie nici dorite, 
nici căutate, căci ele îi răpesc omului 
multe puteri care se pierd în zadar în 
luptele trupului.Ar fi, de departe, de 
preferat ca energia care se epuizea-
ză astfel să fie folosită la împlini-
rea poruncilor şi la preamărirea lui 
Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât 
pentru această lucrare sfântă omul 
nu are niciodată destule forţe, şi toa-
te cele de care poate dispune cât este 
sănătos sunt destul de slabe în com-
paraţie cu cele care ar fi necesare la 
slujirea slavei nemărginite a Dum-
nezeului Celui întreit Sfânt.

Dacă, dintr-un punct de vede-
re, bolile favorizează viaţa duhovni-
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cească, dintr-un alt punct de vedere, 
ele îi sunt o piedică, aşa cum subli-
niază Sf. Nichita Stithatul: „Dar pe 
cât sunt bolile de fofositoare celor 
începători, pe atât de vătămătoare 

sunt celor ce-au sporit în ostenelile 
virtuţilor [...]. Căci îi întrerup de la 
îndeletnicirea cu cele demnezeieşti, 
le îngroaşă, prin dureri şi greutăţi, 
partea înţelegătoare a sufletului, o 
tulbură cu norul descurajării şi usucă 

lacrimile umilinţei cu seceta dureri-
lor”.

Giosanu George, XI A
 
(Jean-Claude Larchet, Teolo-

gia bolii, traducere de Vasile Mihoc, 
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 
2005, pp. 76-90) 
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Sfinţenie şi canonizare

Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi -  
iubită floare a Bisericii lui Hristos, odorul nostru 

de mare preţ

În ziua de 14 octombrie, când 
Biserica Ortodoxă o prăznuieşte pe 
Sfânta Cuvioasa Parascheva, la Iaşi 
are loc cel mai mare pelerinaj din 
ţara noastră. Pelerinajul de la Iaşi a 
depăşit de multă vreme graniţele ţă-
rii, la acesta venind creştini din în-
treaga lume. Până să poposească în 
Iaşi, însăşi Sfânta Parascheva a sa-
vârşit un pelerinaj deosebit, locuind 

în cetatea Târnovo, în Belgrad, şi în 
Constantinopol.     

Despre Sfânta Cuvioasă Pa-
rascheva   

Sfânta Parascheva este sărbă-
torită pe 14 octombrie. S-a născut 
la începutul secolului al XI-lea, în 
satul Epivat, nu departe de Constan-
tinopol, din părinţi bogaţi şi credin-
cioşi. La vârsta de zece ani, auzind 
în biserică cuvintele: «Oricine vo-
ieşte să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi 
urmeze Mie» (Marcu 8, 34), răspun-
de imediat strigătului dumnezeiesc, 
schimbandu-şi hainele cu îmbrăcă-
mintea unei cerşetoare. 

Decide să-şi părăsească părinţii 
pentru Hristos, înainte de a împlini 
douăzeci de ani. Ajunge la Constan-
tinopol, unde se bucură de învaţătu-
ra unor călugări. La sfatul acestora, 
merge la mănăstirea Maicii Domnu-
lui din Heracleea, unde va sta cinci 
ani. De aici a plecat spre Ţara Sfântă, 
în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii 
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în locurile sfinte. După ce a vazut Ie-
rusalimul, s-a aşezat într-o mănăstire 
de călugăriţe în pustiul Iordanului. 
Într-o noapte, la vârsta de douăzeci 
şi cinci de ani, un înger îi spune în 
vis că trebuie să se reiîntoarcă în lo-
curile părinteşti. Sfântul Varlaam de-
scrie această minune astfel: «Sa laşi 
pustia şi la moşia ta să te întorci, că 
acolo ţi se cade sî laşi trupul pămân-
tului şi să treci din această lume către 
Dumnezeu, pe Care L-ai iubit». Po-
trivit tradiţiei, revine în Epivata fără 
să spună cuiva cine este şi de unde 
vine. După alţi doi ani de nevoinţă, 
la vârsta de douăzeci şi sapte de ani, 
trece la cele veşnice. A fost îngro-
pată ca o straină, aproape de mare. 
Dupa câţiva ani, valurile au adus la 
ţărm, trupul neînsufleţit al unui ma-
rinar. Un sihastru care vieţuia în ace-
le locuri, i-a rugat pe caţiva creştini 
să-l îngroape. Acesştia, în timp ce 
săpau, au descoperit un trup nepu-
trezit. Nu au dat importanţă acestui 
lucru şi au pus alături de el şi trupul 
marinarului. Dar în noaptea urmă-
toare, unuia dintre creştinii care să-
paseră groapa, cu numele Gheorghe, 
i s-a aratat în vis Cuvioasa Paras-
cheva şi i-a poruncit să ia trupul ei 
şi să-l aşeze la loc de cinste. Astfel, 
trupul Sfintei Parascheva a fost dus 
în biserica «Sfinţilor Apostoli» din 
Kallicrateia. 

Moaştele Sfintei Parasche-
va au ajuns în ţara noastră în anul 
1641, după ce au fost prezente în 

mai multe locuri. Au fost şezate pe 
13 iunie 1641, în biserica «Sfin-
tii Trei Ierarhi» din Iaşi. În anul 
1884, când biserica mănăstirii in-
tră într-un proces de consolidare, 
Sfintele Moaste ajung în paraclisul 
mănăstirii, iar peste caţiva ani în 
Catedrala mitropolitană din Iaşi. 
 
Moaştele Cuvioasei Parascheva au 
ajuns ăn martie 1944 la Mănăstirea 
Ciorogârla de langă Bucureşti, din 
cauza ofensivei sovietice în Moldo-
va. Pe 27 octombrie 1944, moaştele 
sale au fost aşezate lângă cele ale 
Sfântului Dimitrie Basarabov în ca-
tedrala din Bucureşti şi readuse în 
Catedrala mitropolitană din Iaşi pe 
26 noiembrie 1944.

Moaştele Sfintei Cuvioase 
Parascheva 

Puţină lume ştie că Moaste-
le Sfintei Parascheva, protectoarea 
Moldovei, sunt ocrotite, fiind «lega-
te» printr-un greu blestem încă de la 
aducerea lor la Iasi, în 1641. Moaş-
tele Sfintei Cuvioase Parascheva nu 
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sunt intacte în racla la care milioane 
de credincioşi s-au închinat şi se în-
chină de-a lungul anilor la Catedra-
la Mitropolitană din Iaşi.Din trupul 
Sfintei s-au luat de lanceput tălpile, 
care au rămas la Patriarhia Ecume-
nică din Constantinopol şi care se 
afla în prezent la Biserica «Sfintii 
Impăraţi Constantin şi Elena» din  
Istambul.

După cum a confirmat şi Mitro-
polia Moldovei şi  Bucovinei, Moaş-
tele Sfintei Cuvioase Parascheva se 
află la Iasi din anul 1641 şi încă de 
la început au fost sigilate de domni-
torul Vasile Lupu şi de Mitropolitul 
Varlaam, nefiind deschise nicioda-
tă de atunci. Tot atunci s-a pus şi 
un blestem prin care sunt afurisiţi 
(blestemaţi) cei care ar îndrăzni să 
înstrăineze fragmente din Sfintele 
Moaşte. «Aceasta interdicţie rămâne 
neschimbată», a precizat Mitropolia 
Moldovei.

De la sosirea lor, Moaştele au 
fost protejate de blestem, iar calugă-
rii Catedralei spun că acestea se afla 
într-un giulgiu în care au fost înfă-
şurate de când au fost aduse. Acest 
giulgiu este dintr-o panză de in, ros 
de trecerea anilor, şi care are înscris 
pe el, ca un sigiliu, blestemul lui 
Vasile Lupu şi al Mitropolitului Var-
laam: «Blestemat să fie cel care va 
împrăştia vreodată Moaştele Sfintei 
Cuvioase Parascheva».

Minunile Sfintei Cuvioase 
Parascheva

Minunile săvârşite de Sfânta 
Cuvioasă Parascheva au făcut ca, an 
de an, numărul pelerinilor care stră-

bat drumul spre Iaşi să fie tot mai 
mare. Astfel, încă din ajun, mii de 
pelerini, din toate judeţele ţării, se 
îndreaptă spre Catedrala Mitropoli-
tană din Iaşi, unde se află Moaştele 
Cuvioasei Parascheva.

Mii de pelerini, îndeosebi din 
alte zone ale ţării, care nu au unde 
dormi în oraş, se aşază jos, vorbesc 
lucruri duhovniceşti şi interpretea-
ză cântări bisericeşti. Cu evlavie şi 
credinţă, pelerinii caută tămăduire 
şi mangâiere, iar răspunsul Cuvioa-
sei Parascheva nu întarzie să se faca 
simţit, prin vindecarea trupurilor şi 
a sufletelor acestora, nenumărate fi-
ind minunile săvârşite de Cuvioasa. 
Astfel, încă şi astăzi, Sfânta vindecă 
şchiopi, surzi, ciungi, ologi şi tot fe-
lul de boli grele, de cele mai multe 
ori numai prin atingerea de racla ei.

Minunile săvârşite de Cuvioasa 
sunt nenumarate. Multe sunt cunos-
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cute din povestirile celor ce le-au 
primit, dar şi mai multe au rămas în 
taina celor care le-au trăit. Este su-
ficient să fii tămăduit sau mângâiat 
o singură dată de Sfânta Parasche-
va, pentru a merge în fiecare an la 
Moastele sale, cu multă credinţă în 
suflet. Pentru unii ca aceştia, drumul 
pare scurt, necazurile vieţii devin 
mai uşoare, iar întoarcerea acasă se 
face cu mai multă bucurie şi putere.

Focul a topit racla, dar nu şi 
cinstitele Moaște

În ziua de 13 iunie 1641, cinsti-
tele Moaşte ale Cuvioasei Parasche-
va au fost aşezate în Biserica Sfinţii 
Trei Ierarhi, din Iaşi. În noaptea zilei 
de 26 decembrie 1888, lumânarea 
dintr-un sfeşnic a aprins întregul 

paraclis în care se aflau cinstitele 
Moaşte. Focul a topit racla de argint, 
în care era aşezat trupul Cuvioasei, 
însă de acesta nu s-au atins catşi de 
puţin. În anul 1889, Sfintele Moaşte 
au fost mutate în Catedrala Mitropo-
litană, unde se află şi astăzi.

Cuvioasa Parascheva a vrut 
să rămână în ţara noastră

Începând cu anul 1944, ofensi-
va sovietică prevestea ocuparea unei 
parţi din Moldova. Pentru aceasta, 
centrele mitropolitane din Cernăuti 
şi Iaşi au fost evacuate, spre a nu că-
dea pradă celor nelegiuiţi. Se spune 
că, în anul 1945, caţiva soldaţi so-
vietici ar fi încercat să ia Moaştele 
Cuvioasei Parascheva şi să le ducă 
în Rusia, însa Cuvioasa nu s-a lăsat 
mişcată din oraşul ei, tot aşa cum 
Cuviosul Dimitrie nu s-a lăsat luat 
din Bucureşti, în timpul ocupaţiei 
germane.

Sfânta Parascheva alungă se-
ceta şi aduce ploaia

În vara anului 1947, când ţara 
a fost cuprinsă de o mare secetă, oa-
menii şi animalele abia de mai pu-
teau trăi. În aceste condiţii, Moaştele 
Sfintei Parascheva au fost scoase din 
catedrala şi purtate, în procesiune, 
prin satele Moldovei. Pe tot parcur-
sul procesiunii, în urma preoţilor 
care însoteau racla, veneau nori mari 
de ploaie. Drept mulţumire, credin-
cioşii au înalţat mai multe troiţe, în 
cinstea Sfintei Parascheva. Procesi-
unea cu Sfintele Moaşte a continuat 
vreme de peste două luni, adunând 
la un loc preoţi, monahi şi chiar re-
prezentanţi ai autorităţilor locale, în 
ciuda prezenţei trupelor sovietice.



Sfinţenie şi canonizare

Lumina Credintei30

Tânăra vindecată de leucemie

În anul 1950, o tânără studentă 
din Iaşi a fost diagnosticată cu leu-
cemie. Cu multă durere, atât bolna-
va, cât şi familia acesteia, au alergat 
la Moaştele Sfintei Parascheva şi, 
cu multe lacrimi, i-a cerut ajutor de 
sănătate. După numai două luni de 
rugăciuni stăruitoare, post şi sfinte 
slujbe, tânara s-a vindecat de această 
boală incurabilă şi a putut să-şi con-
tinue studiile.

Pământul nu a vrut să pri-
mească trupul Cuvioasei

Prin anii 1950-1954, tot cres-
când numarul pelerinilor veniţi la 
Moastele Cuvioasei Parascheva, 
comuniştii au hotărât să îngroape în 
ascuns trupul acesteia. În dimineaţa 
în care cei delegaţi cu această sarci-
nă au început să sape o groapă, în-
tr-un cimitir din apropiere, cerul s-a 
întunecat deodată, un vânt năprasnic 
a început să bată, iar o ploaie toren-
ţială cu grindină, tunete şi fulgere 
a cuprins locul. Speriaţi, oamenii 
au alergat la Catedrală, spre a cere 
ajutorul Cuvioasei şi mila lui Dum-
nezeu. După ce au tras clopotele, 
credincioşii au savârsit Acatistul şi 
Paraclisul sfintei, precum şi alte ru-
găciuni către Maica Domnului. Ime-
diat după aceste rugaciuni, furtuna 
s-a potolit, iar cerul s-a luminat.

Sfânta îşi ridică singură capul

Părintele Cleopa Ilie povestea 
că, într-un an, cand i-a venit rândul 
să stea alături de racla Cuvioasei, au 
venit la el două femei bătrane, care 
i-au cerut să le lase să se închine la 
Cuvioasa fără a mai sta la rând, căci 
sunt neputincioase şi vor doar să-i 
mulţumească Sfintei. Femeile aveau 
la ele o pernuţă lucrată manual pen-
tru Sfanta Parascheva, în semn de 
mulţumire, pentru că le vindecase 
de boală. Parintele Cleopa spune că, 
atunci când femeile s-au apropiat de 
raclă, a vazut cum Sfânta a ridicat 
singură capul, bătrânele i-au aşezat 
perna drept căpătâi, iar apoi ea şi-a 
aşezat capul la loc.

Cuvioasa Parascheva curăţă 
livezile de omizi

Într-un sat aflat în apropiere 
au apărut o mulţime de omizi care 
distrugeau toţi copacii. Atunci, pre-
otul satului şi credincioşii au cerut 
mitropolitului să le-o dea pe Cuvi-
oasa, spre a o duce prin livezile lor, 
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ca să-i scape de omizi. Astfel, sobo-
rul de preoţi şi de credincioşi a mers 
prin livezi şi au aşezat-o pe Sfânta 
Parascheva într-o gradină, sub un 
copac care nu mai avea frunze, ci 
doar omizi. De o parte a grădinii 

curgea un râu, iar de cealaltă parte 
a ei se afla şoseaua naţională. După 
ce au început rugăciunile, cei de faţă 
au văzut cum omizile coborau din 
copaci şi se îndreptau spre apă sau 
spre şosea, murind. Când s-au termi-
nat rugăciunile şi Sfântul Maslu, în 
copaci şi în livezi nu mai era nici o 
omidă

Bucur-te Sfântă Parascheva, mult 
folositoare!

Ciocârlan Florina–Eliza, IX B
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Documentar

Lumina lui Hristos luminează tuturor!

“Focul Sfânt” este o minune 
care se întâmplă în fiecare an, de 
Paştele Ortodox, în Sâmbăta Mare, 
la Ierusalim, în Biserica Sfântului 
Mormânt a Fiului lui Dumnezeu, Ii-
sus Hristos. Dimineaţa, la ora 7:00 
se pecetluieşte Sfântul Mormânt: se 
controlează să nu fie înăuntru nimic 
care să se aprindă, se pregătesc două 
panglici mari, se aşază pe uşa capelei 

Sfântului Mormânt şi se pecetluiesc 
cu ceară.  Deşi, uliţele sunt strâmte, 
se adună mii de oameni, din toate 
colţurile lumii pentru a fi martori 
acestei minuni , majoritatea având 
în mâini 33 de lumânări, care simbo-
lizează vârsta MântuitoruluiHrisots.

 Apoi, are loc desfăşurarea 
ceremoniei religioase între orele 
12:30 şi 14:30, în care la început, 
patriarhul grec şi    cel armean, ur-
maţi de alţi preoţi, înconjoară de trei 
ori Sfântul Mormânt, timp în care 
se cântă rugăciuni religioase. După 
aceea, preoţii se retrag în anticame-
ră, unde şedea îngerul, atunci când 
i s-a arătat Mariei Magdalena după 
Învierea lui Hristos şi continuă să se 
roage. Lângă Mormântul Sfânt ră-
mâne patriarhul, însă nu înainte de a 
fi examinat de către autorităţile isra-
eline şi de unii cetăţeni musulmani, 
pentru a se dovedi că nu deţine asu-
pra sanicio sursă de aprindere a fo-
cului. Patriarhul, alături de toţi cre-
dincioşii se roagă aşteptând Lumina 
Sfântă şi rostesc „Doamne, în mor-
mânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca 
un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi 
pe tron, pe scaun ai fost, Hristoase, 
toate umplându-le, Cel ce esti necu-
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prins, cu Tatăl, cu Fiul si cu Duhul 
Sfânt”, rugăciune care este rostită 
de preoţi în Sfântul Altar, la fiecare 
slujbă religioasă, înainte de a se citi 
din Sfânta Evanghelie.

 Urmează momentul suprem, 
în care toată lumea e într-o încorda-
re şi într-o aşteptare unică, divină, 
până când din întuneric ţâşnesc să-
geţi de Lumină Sfântă ca nişte ful-

gere. În primele momente această 
Lumină îşi păstreză trăsăturile divi-
ne, lucru care e dovedit de creştinii, 
care însetaţi de Duhul Adevărului, 
ating şi cuprind cu trupul lor Focul 
Sfânt, fără a fi vătămaţi. Desigur, 
că au fost mulţi necredencioşi, care 
abătându-se de la calea cea dreaptă, 

au contestat această realitate, dând 
vina pe o candelă bine ascunsă sau 
pe fosforul alb, însă ei au primit un 
răspuns pe măsura de la miile de cre-
dincioşi, care au fost martorii aceas-
tei minuni. Mai mult, în ultimii ani, 
guvernul israelian a permis transmi-
terea ceremoniei în direct de către 
televiziunea naţională. 

De aici, Lumina cea Sfântă este 
adusă în fiecare colţ al lumii, pentru 
a fi primită de toţi creştinii, care par-
ticipă la slujba de la miezul nopţii.

 Privitor la minunea Luminii 
de la Ierusalim, avem parte de multe 
mărturii. Una dintre ele este cea pe 
care o vom reda în rândurile ce ur-
mează mărturia unei românce: Ioana 
Elena Corneanu din Bucureşti, care 
sosise la Ierusalim în septembrie 
1992, urmând ca în aprile 1993 sa 
meargă la Sfântul Mormânt, unde a 
fost martoră acestei mari minuni, asa 
cum reiese din declaraţia ei: “Înghe-
suită şi mişcată de valul lumii, îmi 
plângea inima. Parcă mă vedeam 
părăsită de Dumnezeu - Doamne, 
m-ai lepădat de la faţa ta! Luată de 
mulţime, trec pe lângă Piatra Unge-
rii, prin spatele Bisericii Sfântului 
Mormânt. Apoi, o putere m-a miş-
cat înainte şi deodată am ajuns la 
piciorul scării care urca spre Gol-
gota. Acolo, m-am strecurat prin 
mulţime şi am ajuns sus, pe aripa 
din dreapta a Bisericii Golgotei. Mă 
ţineam cum puteam. Patriarhul a in-
trat în Sfântul Mormânt. Mă rugam 
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cu lacrimi. Deodată, apar fulgere 
de lumină şi scântei, ca mărgelele, 
ca globuleţele. Într-o mână aveam 
mănunchiul de 33 de lumănari, iar  
în cealaltă cinci lumânări, întinse 
ca în rugăciune spre lumină. Inchid 
o clipă ochii,  iar când îi deschid, 
văd mănunchiul de 33 de lumânări 
aprins. Se aprind şi celelalte cinci, 
iar lumea aprinde de la mine. Faţa 
îmi era scăldatăîn lacrimi”.

Această minune se întâmplă în 
fiecare an de aproximativ 2000 ani şi 
accentuează dragostea nemărginită, 
pe care Dumnezeu o are pentru noi, 
robii Săi, care de cele mai multe ori, 
în loc să apreciem Darul Său, ne în-
doim şi nu îl cinstim cum se cuvine. 

         Oancea Alexandru, XI C.
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Portret creștin

Cuviosul Paisie Aghioritul – cu durere şi cu 
dragoste pentru omul contemporan

Stareţul Paisie, după numele 
său de mirean Arsenie Eznepidis, s-a 
născut în Farasa Capadociei – Asia 
Mică, la 25 iulie 1924, de ziua ador-
mirii Sfintei Ana, din părinţi evlavi-
oşi. Tatăl său se numea Prodromos 
şi era conducătorul  locuitorilor Fa-
rasei, iar pe mama sa o chema Evlo-
ghia.

În Farasa, pe 7 august 1924, cu 
puţină vreme înainte de plecarea fa-
miliei înspre Grecia, a fost botezat 
de către Sfântul Arsenie Capadocia-
nul, care i-a pus la botez numele său. 
Pe 14 octombrie 1924 părinţii lui 
ajunseră în portul Pireu.După ce au 
trecut prin multe greutăţi şi neajun-
suri, zăbovind o scurtă vreme şi în 

Kerkira, s-au stabilit în Koniţa, unde 
micuţul Arsenie a terminat şcoala 
primară. Până să meargă  înarmată, 
a lucrat ca tâmplar. 

În 1945, s-a înrolat în armată, 
unde s-a distins prin integritatea ca-
racterului său, prin spiritul de sacri-
ficiu, prin vitejie şi prin însemnatul 
prinos de jertfă aduspa triei, pe du-
rata acţiunilor militare din timpului 
războiului civil.

După îndeplinirea serviciului 
militar, a vizitat Sfântul Munte, dar 
nu a putut rămâne acolo. A reve-
nit şi s-a stabilit definitiv în Athos 
(la Sfânta Mănăstire Esfigmenu) în 
1953. Acolo, în 1954, a fost răso-
forit şi a luat numele de Averchie. 
În 1956, din pricina unor feluri-
te situaţii, a fost silit să plece de la 
această mănăstire, cu binecuvânta-
rea părintelui său duhovnicesc, şi 
să meargă la Sfânta Mănăstire Fi-
lotheu, unde vieţuia ca monah şi un 
unchi de-al său. 

Pe 3 martie 1957, stareţul lui, 
îl făcu „stavrofor”, dându-i Schi-
mamică cu numele de Paisie, încin-
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stea Mitropolitului Paisie al II-lea 
Cezareanul, cu care era şi compa-
triot. În 1958 s-a mutat la Sfânta 
Mănăstire a Nașterii Maicii Domnu-
lui, la Stomio - Konita, undearămas 
până în 1962. În anul 1962, a plecat 
în peninsula Sinai și a locuit la Chi-
lia Sfinților Galaction și Epistimi. În 
1964, a revenit la Sfântul Munte și 
s-a stabilit la Schitul Ivironului, la 
Chilia Sfinților Arhangheli. Atunci 
s-a legat și mai mult duhovniceste 
de sfântul stareț Tihon, care viețuia 
la chilia Cinstita Cruce a Mănăstirii 
Stavronikita, unde a primit Schima 
mare, la 11 ianuarie 1966.

După o lungă ședere în spitalul 
Papanicolau, undei-a fost extirpată 
o mare parte dintr-un plămân, a ple-
catspre Katunakia (1967).Acolo s-a 
așezat la chilia unde a viețuit un ro-
mân, Ipatie. În anul 1968 ajunge la 
mănăstirea Stavronikita, unde face o 
schimbare în ceea ce privește modul 
de viețuire al obștei (face trecerea 
acesteia de la viața idioritmică la cea 
chinovială).

În martie 1969, după moar-
tea duhovnicului său, merge la chi-
lia SfantaCruce, unde vietuiește 
până în anul 1979.

Începând cu anul 1988, starea 
de sănătate a părintelui Paisie s-a 
agravat. Părăsește pentru ultima oară 
Muntele Athos, pe 10 noiembrie 
1993. În data de 4 februarie 1994 a 
fost operat la spitalul Theaghnio din 
Tesalonic și apoi a fost dus la mă-

năstirea „Sfântul Ioan Teologul“ de 
la Suroti pentru a fi îngrijit.Pe 12 
iulie 1994, la ora 11 noaptea, într-o 
zi de marţi, stareţul şi-a dat cuvio-
sul lui suflet în mâinile Domnului. 
A adormit şi a fost înmormântat la 
Sfânta Mănăstire a Sfântului Ioan 
Teologul de la Suroti (Tesalonic), 
potrivit dorinţei sale.

Părintele Paisie Aghioritul a 
fost om de rugăciune și astfel, un 
mare teolog. De regulă noi îi numim 
teologi doar pe cei care au studii 
teologice. Dar Părintele Paisie este 
teolog în sensul patristic, pentru că 
el a fost om al rugăciunii. Părintele 
Pavel Florensky spunea că multe se 
scriu și multe s-au scris, dar puține 
ajung la sufletele oamenilor.Toate 
cărțile lăsate de Parintele Paisie au 
ajuns la sufletele credincioșilor. 

Cuviosul Paisie Aghioritul a 
fost un om simplu, dar în același 
timp un om harismatic, un om care 
a unit în persoana sa pe apostolul, 
pe proorocul, pe evanghelistul, pe 
dascălul și, mai ales, pe părintele. 
Toată viața sa a fost o mărturie a În-
vierii. El însuși a fost o mărturie vie 
a Învierii, care îi întraripa cu aripile 
nădejdii pe toți oamenii care veneau 
la el. Fiecăruia îi dădea ajutorul care 
îi lipsea
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Părintele Paisie Aghioritul  – 
cuvinte pentru omul zilelor noas-
tre

„Omul nepocăit este cel mai 
fără de minte din lume, deoare ce pe 
lângă faptul că este chinuit de o ne-
contenită neliniște, pentru că nu se 
pocăiește ca să scape de acest mic 
iad, care-l va duce în cel mai mare, 
cel veșnic, se lipsește și de bucuriile 
paradisiace de pe pământ, care vor 
fi cu mult mai mari în rai, alături de 
Dumnezeu.”

„Firește, nimeni nu poate vătă-
ma sufletul omului, decât numai el 
însuși.”

„Căci dacă le-ar trece cu vede-
rea pe acestea și ne-ar lua în Rai așa 

cum suntem, am crea și acolo pro-
bleme. De aceea îngăduie aici ispi-
tele, ca să ne curețe de praf, să se pu-
rifice sufletul nostru cu întristările și 
plânsetele și astfel să fim nevoiți să 
scăpăm la Dumnezeu și să ne aflăm 
mântuirea.”

„Bunului Dumnezeu însă nu îi 
place modul sălbatic și nemilostiv 
prin care unii sunt dezrădăcinați, iar 
alții rupți, ci modul milostiv (pentru 
că și El este milostiv) prin care sunt 
ajutați semenii noștri cu dragoste și 
compătimire, deoarece oamenii nu 
sunt copaci, ci chipuri ale lui Dum-
nezeu.”

„- Părinte, spuneţi-ne ceva.
- Ce săvă spun?
- Ce vă spune inima...
- Ceea ce îmi spune inima este 

să iau cuţitul, s-o tai, s-o împart lu-
mii, şi apoi să mor.”

Teșoi Alice, XI A
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Creștinismul și problemele lumii contemporane

De la Apostaolat către Sinodalitatea Bisericii, 
sau cea de-a doua epistolă

Dragii mei racovițiști(și poate 
nu numai), nu mai e mult până când 
ne vom despărți... Îmi doresc ca ul-
timele noastre momente împreună 
să nu fie tumultuase, precum rana 
deschisă la 1054, ci fericite, plăcute 
și înțelese de către toți ca un normal 
al al existenței fiecăruia dintre noi. 
Tocmai de aceea, zic c-ar fi chitit să 
vă mai spun câteva vorbe - și cum 
un mare eveniment în viața Biseri-
cii, care ar trebui să se reflecte, în 
particular, în fiecare dintre cei întru 
Domnul, aleg această temă largă, 
dezbătută pretutindeni și de-a pu-
ruri, care nu-și va putea găsi vreo 
încheiere înainte de Sfârșitul tuturor 
neamurilor.

Atunci când punem problema 
sinodalității, primul termen care ne 
vine în minte este, fără doar și poa-
te, acela de „Sinod Ecumenic”... 
un substantiv compus. Se întrvede, 
așadar, necesitatea lămuririi înțe-
lesului adjectivului „ecumenic”. 
Se trage, pe filiera franceză din 
grecescul oikoumenh, care este un 
adjectiv referitor la întreg spațiul 
cuoscut/locuit. E simplu de dedus, 
printr-o analogie, sensul pe care l-a 
căpătat în creștinism: referitor la 
întraga Biserică(văzută), la întrea-
ga lume creștină. Așadar, rezultă că 
un sinod Ecumenic este o întrunire 
a reprezentanților tuturor comuni-
tăților creștine( pentru că întrunirea 
generală a tuturor membrilor ar fi 
imposibilă). E bine de spus că isto-
ria sinoadelor Bisericii a început în 
preajma anului 50dHr. la o întrunire 
a Sfinților Apostoli, care a avut loc la 
Ierusalim, după cum relatează cartea 
Faptele Apostolilor, cu puțină vreme 
înainte ca acest oraș să fie distrus de 



De la Apostaolat către Sinodalitatea Bisericii, sau cea de-a doua epistolă

Lumina Credintei 39

către armata romană. 
La acea vreme, aceste reuniuni 

aveau un caracter absolut necesar: se 
poate face o analogie între tânăra Bi-
serică a acelor vremuri și organismul 
fragil al unui nou-născut: așa cum 
acesta din urmă are nevoie de vac-
cinări și numeroase îngrijiri specifi-
ce, așa și Biserica a avut nevoie de 
sinoade pentru a se întări, prin sta-
bilirea orânduielilor pentru buna ei 
funcționare și îndreptarea ereziilor 
și greșelilor apărute în timp. Totul a 
început, după cum am spus-o ceva 
mai sus, cu Sinodul de la Ierusalim, 
continuându-se, pe baza principiului 
succesiunii apostolice, cu o serie de 
nenumărate altele, întinse pe parcur-
sul ultimelor două milenii. 

Deși orice încercare de clasi-
ficare amănunțită a acestora pare să 
fie sortită eșecului, din cauza nume-
roaselor condiții de factură în primul 
rând istorică, care se schimbă în per-
manență, o să spunem, totuși, că, în 
primele șapte secole de creștinătate 
au avut loc Sinoadele Ecumenice 
și Sinoade Locale. Deși acestea din 
urmă au însemnat întâlniri ale pre-

oților și episcopilor doar din anu-
mite arealuri geografice, unele din-
tre acestea nu sunt câtuși de puțin 
lipsite de importanță: amintim aici 
momentele Laodiceea(343) și Carta-
gina(419), care, împreună cu decizi-
ile Patriarhului Atanasie cel Mare al 
Alexandriei, au condus la alcătuirea 
Canonului Sfintei Scripturi.

Cât despre Sinoadele Ecume-
nice, acestea au dezbătut probleme 
diverse, în perioade diverse, dar, în 
ceea ce privețte sensul termenului 
„ecumenic”, mai sus explicat, ecu-
menicitatea unora dintre ele este 
atacabilă, după cum se va vedea mai 
jos:

325, Primul Sinod Ecumenic 
de la Niceea, convocat de împăra-
tul Constantin cel Mare și Sfânt, cu 
scopul îndreptării ereziei ariene. De 
asemenea, canoanele sale conțin pri-
mele șapte articole ale Simbolului 
de Credință(Crezul de la Niceea) și 
algoritmul de calcul a datei Paștilor.

381, Primul Sinod Ecumenic 
de la Constantinopol, convocat de 
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împăratul Teodosie I, condamnă 
erezia lui Macedonie, completând 
Crezul cu ultimele cinci articole. 
De asemenea, se decide organizarea 
administrativă a Bisericii în cinci 
Patriarhii: Constantinopol, Roma, 
Ierusalim, Antiohia, Alexandria.

431, Sinodul Ecumenic de la 
Efes, convocat de împăratul Teodo-
sie al II-lea împotriva lui Nestorie, 
teolog din școala asiriană care afir-
ma existența a doua ființe distincte 
în persoana lui Iisus Hristos, acesta 
ajunge ca, printre altele, să confere 
Maicii Domnului, statutul de Teoto-
kos(purtătoare de Dumnezeu).

449, Sinodul Hoților sau al 
Doilea de la Efes, a fost convocat 
tot de împăratul Teodosie al II-lea cu 
scopul combaterii monofizismului. 
Faptul că acesta a fost prezidat de 
Eutihie, cel care a afirmat doctrina 
eretică, a condus la anularea acestia 
și convocarea, în:

451, Sinodul Ecumenic de la 
Calcedon, probabil cel mai contro-
versat dintre toate: a fost convocat 
de împăratul Marcian, cu scopul în-
dreptării doctrinei lui Eutihie. Aici 
au sărit scântei pentru prima dată: 
deși și-a atins scopul, acesta nu a 
fost și nu este nici până astăzi ac-
ceptat de întreaga creștinătate. Au 
rezultat așadar, primele schisme, 
vorbindu-se, din acest moment, de 
Biserici Calcedoneene(Ortodoxe 
Răsăritene, Catolică și o parte din 
mișcările protestante) și Biserici 

Necalcedoneene(Ortodoxe Orintale: 
Armeană, Coptă, Iacobită, Asiriană, 
Etiopiană). Printre altele, Sinodul de 
la Calcedon a stabilit și sărbătorirea 
Crăciunului pe 25 decembrie; de 
aceea credincioşii necalcedoneeni 
continuă să sărbătorească pe 7 ianu-
arie, odată cu Boboteaza, precum se 
practica înainte de anul 451. Acesta 
este, de fapt, primul sinod cu carac-
ter neecumenic, din păcate.

553, Al Doilea Sinod Ecume-
nic de la Constantinopol, convocat 
de împăratul  Justinian I. Condamnă 
erorile lui Origen, alături de proble-
ma celor Trei Capitole.

680, Al Treilea Sinod Ecume-
nic de la Constantinopol, convocat 
de împăratul Constantin al IV-lea, 
condamnă monotelismul, teză deri-
vată din monofizism, care afirmă că, 
deși în timpul vieții pe Pământ, Iisus 
a avut două firi, ele s-au contopit în-
tr-o singură energie, după  moartea 
sa biologică.

692, Sinodul Quinisext, com-
pletează învățăturile celor două care 
l-au precedat, adăugând normele de 



De la Apostaolat către Sinodalitatea Bisericii, sau cea de-a doua epistolă

Lumina Credintei 41

disciplină bisericească, la învățătu-
rile existente; ecumenicitatea lui a 
fost respinsă.

787, Al Doilea Sinod Ecume-
nic de la Niceea, convocat de îm-
păratul Constantin al VI-lea, acesta 
condamnă iconoclasmul, restabilind 
cultul Sfintelor Icoane.

După cum se poate observa, 
termenul de ecumenic se folosește 
și în denumirea unor Sinoade, înce-
pând cu cel de la Calcedon, în ciuda 
schismelor care au avut loc. Acesta 
este un fapt acceptat – la drept vor-
bind, Arhiepiscopul de Constanti-
nopol ocupă, din punct de verere 
adminisrativ, funcția de Patriarh 
Ecumenic, adică părinte al întregii 
Biserici, în ciuda faptului că cei în-
tru Domnul nu mai sunt, de multă 
vreme, uniți.

Se mai vorbește de un al pa-
trulea Sinod de la Constantinopol, 
având ca scop coborârea lui Fotie 
din tronul Patriarhiei Ecumenice, 
dar validitatea lui a fost respinsă. 

După Marea Schismă de la 
1054, au continuat să existe sinoade 
atât în Răsărit, cât și în Apus. Da-
torită tendinței de uzurpare a pute-
rii, combinată cu orgoliul de urmaș 
al Sfântului Apostol Petru, pe care 
Roma le-a manifestat încă de la bun 
început, Biserica Catolică califică 
cele treisprezece sinoade care au ur-
mat în sânul ei, drept având caracter 
ecumenic, printre care se numără 
celebrul Conciliu(Sinod) de la Tren-

to, sau controversatele Concilii de la 
Vatican. Chiar dacă la unele dintre 
ele, de pildă Basel-Ferarra-Florența, 
unele Patriarhii răsăritene au fost re-
prezentate, lipsa de aprobare venită 
din partea lor devine întocmai cel 
mai puternic contraargument împo-
triva caracterului ecumenic al aces-
tora.

În tot acest timp au existat si-
noade și în răsărit, fiind fie locale, fie 
având un caracter pan-Ortodox, ter-
men mult mai pertinent decât acela 
de „ecumenic”. Și dacă tot am po-
menit de asta, să vă zic o poveste: la 
începutul secolului al XVII-lea, une-
le erori de origine protestantă-calvi-
nă s-au infiltrat în Biserica Ortodo-
xă, datorită învățăturilor teologului 
Kiril Lukarias. În acest context, la 
insistențele Mitropolitului Kievu-
lui, Petru Movilă(mai exact Mo-
ghilă – Могилъ, care provenea din 
familia boiereasca a Moghileștilor), 
domnitorul Vasile Lupu convoacă, 
în 1642, Sinodul pan-Ortodox de la 
Iași, prezidat de Patriarhul Partenie, 
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care condamnă erorile lui Lukarias, 
înlocuidu-le cu Expositio fidei, teza 
de credință a lui Petru Movilă.

După cum bine știm, acum 
aproximativ o lună, a avut loc, la 
Istambul, sinaxa care a decis orga-
nizarea Sinodului pan-Ortodox de la 
Constantinopol, în 2016. Acesta va 
fi prezidat de către Sanctitatea Sa, 
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu 
I, dar lista exactă a punctelor care 
vor fi dezbătute nu se cunoaște cu 
exactitate. Probabil vor fi subiecte 
de actualitate, ca ecumenismul, ere-
ziile masonice, posibilă încercare de 
împăcare cu Apusul(sau dimpotrivă, 
rearuncarea anatemei), poriția ierar-

hică a Patriarhilor etc.
Orice o fi atunci și orice s-ar 

întâmpla, dragilor, să nu ne pierdem 
Credința, Iubirea și Nădejdea și să 
ne rugăm numai pentru bine!

Vă iubesc mult, pe toți!
         Pax vobis!

Radu Știrbu, XII B.
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Fericirea

Omul modern este, cu adevă-
rat, contradictoriu. Este bizar cum 
acesta, la auzul cuvântului „ferici-
re”, în loc să fie senin, cade într-o 
melancolie îngrijorătoare ori afişea-
ză un zâmbet ironic. Mai grav este 
faptul că majoritatea persoanelor 
îşi planifică fericirea, proiectând-o 
într-un punct concret şi calculând 
mereu distanţa până la ea. Măcar 
dacă ar fi una spirituală... Însă lista 
criteriilor ce trebuie îndeplinite pen-
tru a „câştiga” fericirea sună în felul 
următor: întemeierea unei familii, 
găsirea unui loc de muncă stabil, dar 
şi rentabil, construirea unei cariere, 
cultivarea unor obiceiuri relaxante 
de viaţă, mulţumirea de sine sau tot 
ceea ce se confundă cu autosatis-
facţia. Cu alte cuvinte, omul doreşte 
să ajungă la înălţimea pe care şi-o 
proiectează şi apoi, privind înapoi, 
să se simtă fericit cu ceea ce a rea-
lizat şi să-şi aştepte sfârşitul. Proble-
ma este că omul, în general, nu poate 
să se oprească din a-şi dori mai mult. 
La prima vedere, există foarte mul-

te persoane care par să fie fericite, 
dar, de fapt, ele aleargă în continuare 
spre ceva mai măreţ (punctul în care 
ei îşi proiectaseră sfârşitul muncii 
s-a înălţat, pe măsură ce ei „au bifat 
criteriile fericirii”). Deznodământul 
este unul tragic: omul nu va fi mul-
ţumit decât atunci când va deţine 
universul. Acelaşi lucru îl arată şi 
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul în 
„Himera omului modern – O fericire 
fără Dumnezeu”, din care următoa-
rele patru strofe sunt grăitoare:

„(Himera vieţii se arată 
Ca o nălucă, ca un vis, 
Frumoasă şi strălucitoare, 
Ca un odor de paradis).

O fericire pământească 
Voind a-şi făuri mereu, 
Te-ai aruncat (în goana vieţii), 
Departe de la Dumnezeu.

Ai născocit atâtea lucruri 
Şi ai atâtea înlesniri, 
De crezi că vei ajunge 
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«Culmea desăvârşitei fericiri!»

Dar, iată, – tocmai – dimpotrivă - 
Pe cât mai mult o urmăreşti 
Ea tot mai mult se depărtează 
Şi tu mai neferice eşti.”

Bucuria omului nu poate fi 
găsită în lume (în exterior). Dar ea 
există, ne asigură chiar Mântuito-
rul Iisus Hristos: „Fericiţi cei săraci 
cu duhul”, „Fericiţi cei ce plâng”, 
„Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de 
dreptate”, „Fericiţi cei milostivi”, 
„Fericiţi cei curaţi cu inima”, „Feri-
ciţi făcătorii de pace”, „Fericiţi cei 
prigoniţi pentru dreptate”. Cum ar 
putea să ne încredinţeze Dumnezeu 
de ceva ce nu este adevărat? Ferici-
rea este cât se poate de reală, iar pen-
tru dobândirea ei sunt rânduite, în-
tr-adevăr, anumite criterii: poruncile 
Domnului. Orice cale care pleacă de 
la Ortodoxie ajunge la fericire. Pen-
tru o mai bună înţelegere, am ales să 
dezvolt trei dintre ele: cunoaşterea 
de sine prin rugăciune, vederea du-
hovnicească şi libertatea.

a) Cunoaşterea de sine prin 
rugăciune: ultima precizare este 
esenţială, deoarece, fără rugăciune, 
gândul omului este împrăştiat în 
toate direcţiile, întins de o forţă care 
în final îl va doborî. Prin rugăciune, 
omul porneşte în lupta cu patimile 
alături de cel mai viteaz ostaş – Iisus 
Hristos. Cunoaşterea de sine nu în-
seamnă meditaţie, nu este un formal 
control al calităţii, nici un raport de 

activitate întocmit pentru un superi-
or şi nu este nici egoistă. O persoană 
care Îi cere ajutorul lui Dumnezeu, 
cere Lumina Lui, pentru a desluşi 
zăpăceala din camera sufletului său. 
Mai mult, el doreşte să corecteze 
neorânduiala spre a-I face pe plac 
lui Hristos şi cu scopul de a arăta o 
faţă nouă celor din jur, nu pentru a 
se mândri cu introspecţia sa şi a ca-
uza mai multă dezordine interioară. 
De asemenea, pentru a arăta că ea 
se dobândeşte prin lucrarea Duhului 
Sfânt, este necesar de menţionat că 
omul se poate înţelege pe sine numai 
printr-o luptă asiduă cu neputinţele, 
prin revelaţie divină, nu prin con-
templaţie într-o atmosferă liniştită, 
care purifică fiinţa.

Autocunoaşterea are drept ur-
mare firească înţelegerea aproape-
lui. Astfel, dacă eu nu mă înţeleg pe 
mine, cum să îl înţeleg pe cel de lân-
gă mine? Spre exemplu, un egoist 
degeaba încearcă să realizeze de ce 
o altă persoană este egoistă, dacă nu 
ştie cauza propriului comportament; 
în schimb, când găseşte soluţia în lă-
untru, îl poate ajuta pe celălalt, în loc 
să îl condamne.

b) Vederea duhovnicească: 
nefericirea este rezultatul orbirii. 
Cum poate fi cineva fericit când în 
jur există o societate coruptă, ego-
ism, răutate, plictiseală, artificialita-
te, urât? Şi, pe deasupra, în momen-
tul în care o persoană doreşte să îşi 
descarce supărările, constată că cei 
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din jur sunt ocupaţi, că au la rândul 
lor probleme şi că nu mai vor altele 
în plus. Veţi spune: „Bine, dar aceste 
neajunsuri nu trebuie generalizate. 
Aşa cum nu toţi aleargă în viaţă ex-
clusiv pentru un interes material, nu 
există în jurul nostru numai amără-
ciune.”

Frumuseţea lumii este perfectă. 
Vă puteţi imagina frumuseţea şi fe-
ricirea Raiului?

Deci, ochii lumeşti sunt su-
biectivi; deşi putem vedea tot, nu 
privim acolo unde trebuie. Aici 
intervine vederea duhovnicească, 
ce reprezintă nu doar concentrarea 
atenţiei spre frumuseţea vieţii, dar 
şi o mare putere de înţelegere a tai-
nelor lumii. Omul care are pace lă-
untrică, are ochii duhovniceşti larg 
deschişi, iar ochii trupeşti limpezi şi 
îndrumaţi de Dumnezeu spre direc-
ţia bună. Abia atunci, necazurile se 
preschimbă în bucurii, iar urâtul în 
frumos, căci tot ceea ce primim, bun 
sau rău, este un dar, nu e de prisos. 
Nu trebuie făcută o confuzie între 
vederea duhovnicească şi autosu-
gestie. Cineva îşi poate impune să 
privească frumuseţea lumii, igno-
rând aspectele negative, atitudine 
care nu este în concordanţă cu Orto-
doxia (care îndeamnă spre schimba-
re, nu spre complacerea în degrada-
rea morală).

Într-adevăr, creaţia lui Dum-
nezeu este perfectă: natura, legile 
fizice, interacţiunea dintre diversele 

forme ale materiei, iar perfecţiunea 
este generată de faptul că toate sunt 
create în comuniune. Cea mai mică 
schimbare ar produce anihilarea 
universului; aceasta este doar o do-
vadă a faptului că existenţa nu este 
o coincidenţă, că viaţa nu a apărut 
prin tatonare, că lumea actuală nu 
este o fâşie a unui teanc de proba-
bile lumi care ar fi putut apărea pe 
baza hazardului. Dumnezeu este Cel 
care le-a rânduit pe toate, potrivin-
du-le şi permiţându-le să coexiste în 
armonie. Aceasta este o minune pe 
care omul o ignoră aproape zilnic, 
gândindu-se, în schimb, la sarcinile 
sale. Pe de o parte, vederea lăuntrică 
(în strânsă dependenţă cu autocu-
noaşterea) ne permite accesul la fru-
museţe, iar, pe de altă parte, ne oferă 
şansa de a schimba răul din jur. O 
persoană fericită îşi va dori mereu 
să împartă fericirea cu ceilalţi şi să îi 
îndemne să urmeze toţi aceeaşi cale. 
În consecinţă, mersul lumii se poate 
schimba odată cu înnoirea sufleteas-
că a fiecăruia. Dacă omul poate stri-
ca lumea din jurul său, tot el o poate 

sfinţi.
Imaginea lumii (din minte) se 
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schimbă în funcţie de starea emoţi-
onală, dar lumea se schimbă datorită 
stării duhovniceşti.

c) Libertatea: „Oricine săvâr-
şteşte păcatul este rob păcatului” 
(Ioan 8, 34). Omul are slăbiciuni tru-
peşti, însă, atâta timp cât este dăruit 
lui Dumnezeu, are gândul şi voinţa 
libere. Deşi este creat „după chipul 
şi asemănarea” lui Dumnezeu (Fa-
cerea 1, 26), el nu are libertate ab-
solută, dar are posibilitatea sfinţirii. 
Toate strigătele de ajutor, manifes-
tate în special în întrebările confuze 
ale filosofiei, arată că lumea îl învin-
ge pe om, dacă îl găseşte dezarmat. 
Dar, cu puterea lui Iisus Hristos, el 
are totul: „Dacă veţi rămâne în cu-
vântul Meu, sunteţi cu adevărat uce-
nici ai Mei; Şi veţi cunoaşte adevă-
rul, iar adevărul vă va face liberi.” 
(Ioan 8, 31-32) Cu cât omul este mai 
legat de lumea materială, cu atât este 
mai îngreunat şi nu se poate înălţa în 
urcuşul duhovnicesc.

Noi păcătuim şi singuri, dar ne 
mântuim doar împreună cu aproape-

le. La fel, fericirea, pentru a fi de-
plină, este nevoie să fie împărtăşită 
celorlalţi, asemenea unei miresme 
plăcute.

Să nu mai alergăm spre culmi 
înceţoşate, ci să ne îndrumăm unii 
pe alţii spre un ţel pentru care me-
rită să ne dăm viaţa. Să nu ne oprim 
niciun minut din a împlini voia lui 
Dumnezeu şi să nu ignorăm nefe-
ricirea celorlalţi, ci să luptăm să o 
îndepărtăm cu forţa rugăciunii. Să 
avem totul!

Livenschi Lucia-Flavia, XII C
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Discriminarea homosexualilor sau  
incriminrea 

heterosexualilor?

   Este din ce în ce mai greu pen-
tru românul zilelor noastre, creștin 
și cetățean european în același timp, 
să-și păstreză discernământul și luci-
ditatea în contextul ciocnirii a două 
doctrine, aparent asemănătoare, care 
în fapt se bat cap în cap. Prima din-

tre ele este religia, învățătură morală 
ortodoxă, care a servit ca indubitabil 
cod de morală al poporului nostru 
timp de atâtea secole. A doua este o 
învățătură morală mai nouă, a seco-
lului nostru, doctrina europeană ce 
promulgă libertatea individului mai 

presus de orice. Cea din urmă as-
cunde sub o formă atrăgătoare multe 
probleme ce intră în conflict cu ade-
vărata moralitate, cea a credinței în 
Dumnezeu. Una din aspectele ce le 
așează în poziții opuse este spinoasa 
problemă a homosexualității.

   Noua dogmă adoptată de țări-
le civilizate, marile puteri și uniuni-
le internaționale este aceea de incri-
minare a discriminării. Este perfect 
normal și mai mult decât rezonabil 
ca homosexualii să nu fie discrimi-
nați și tratați inadecvat pentru ceea 
ce sunt. Totuși această integrare a 
homosexualității este împinsă prea 
departe, conducerea uitând, sau fă-
cându-se că uită, un aspect crucial: 
Homosexualitatea este o boală. Este 
bine cunoscut și dovedit psihologic 
că homosexualitatea este este o boa-
lă cognitivă. În cea mai mare parte 
apare prin naștere, printr-un foarte 
fin dezechilibru hormonal, ce re-
glează caracterele sexuale secundare 
și de orientare sexuală. Chiar dacă 
pare o alegere făcută la o anumi-
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tă vârstă, înclinațiile sunt de natură 
congenitală. În unele cazuri este o 
consecință a unor puternice traume, 
deobicei de natură sexuală, cum ar fi 
abuzurile. În nici una dintre situații 
homosexualitatea nu este ceva nor-
mal, un tratament asemănător cu cel 
al oamenilor normali reprezentând 
o greșeală indiscutabilă. În loc să i 
se ofere tratamentul, bolnavul este 
păcălit că nu are nimic. Prin așa un 
comportament încercarea prea ze-
loasă de a nu îi discrimina ajunge o 
discriminare a celor cu o orientare 
sănătoasă.

Pentru susținerea acestei idei 
trebuie adusă și avută în vedere 
controversata problemă a adopției. 
Mentalitatea pe care suntem forțați 
să o adoptăm în această situație nu 
are în vedere doar acceptarea adopți-
ei de către persoanele de același sex, 
dar și înlesnirea acestui tip de acțiu-

ne prin oferirea de procreere asista-
tă medical și mame surogat. Aceste 
lucruri, odată acceptate, vor avea un 
impact devastator în gândirea viitoa-
relor generații. Oare cui i-ar conve-
ni ca nepoții lui să aibă doi tați sau 
două mame? Este perfect normal să 
spunem nu acestor lucruri.

Învățătura de credință creștină 
este formulată foarte clar cu privire 
la acest lucru de către Însuși Mân-
tuitorul Hristos: Cine va primi un 
prunc ca acesta în numele meu, pe 
Mine mă primește. Iar cine va sminti 
pe unul din aceștia mici care cred în 
Mine, mai bine i-ar fi lui să își atâr-
ne de gât o piatră de moară și să fie 
afundat în adâncul mării. Promtitu-
dinea și duritatea acestor versete nu 
lasă loc de comentarii. Atunci oare 
cum ar fi mai bine să ne raportăm din 
punct de vedere creștin la problema 
homosexualității? Trebuie să avem 
în vedere mai presus de toate și să ne 
lăsăm ghidați de ideea că homosexu-
alul este tot un fiu al lui Dumnezeu, 
în care se află chipul Lui, alterat din 
nefericire de păcat.Creştinismul nu 
admite sub nicio formă homofobia. 
Virtutea iubirii trebuie să ne fie ghid 
în această problemă. Dumnezeu nu 
vrea moartea păcătosului ci, să se 
întoarcă și să fie viu. Deci iubirea 
noastră pentru sodomiști trebuie să 
se împletească cu încercarea de a 
corija acest comportament. Căci iu-
bești cu adevărat un om atunci când 
nu îl lași să stăruie în greșeală ci îl 
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ajuți și îl sprijini să se îndrepte. 
   Ceea ce ni se propune este în-

locuirea acestei iubiri și a altor dum-
nezeiești virtuți ce derivă din ea, cu 
simțirea compasiunii, sentiment pur 
omenesc și plin de platitudine atunci 
când nu este în concordanță cu tră-
iri mai profunde și mai înălțătoa-
re.A le oferi libertate deplină acestor 
oameni bolnavi este egal cu a oferi 
aceeași libertate unui copil mic, ur-
marea în ambele cazuri fiind că își 
va face singur rău.

În încheiere voi cita îndemnul 
părintelui Constantin Galeriu: Iu-
bește pe păcătos, urăște păcatele lui. 

Noi, în calitate de creștini adevărați 
trebuie să ne împotrivim clar discri-
minării homosexualilor și să îi iubim 
și ajutăm să se îndrepte; dar trebuie 
să ne împotrivim la fel de ferm  lega-
lizării păcatului, a răspândirii lui și a 
încurajării păcătosului să presiste în 
patima lui.

George  Pescaru, XI C.
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Minuni

Minunile- pârghii ale prezenţei  
lui Dumnezeu în mijlocul nostru

Minunile sunt evenimente ex-
traordinare ,care nu pot fi explica-
te sau pătrunse cu mintea decât de 
cei desăvârșiți în plan duhovnicesc. 
Dumnezeu este izvorul fără de mar-
gini al tuturor minunilor.Acesta să-
vârșește minuni în mod direct,pre-
cum învierea lui Lazăr sau învierea 
fiicei lui Iair, ori indirect prin sfinții 
Săi.

Dumnezeu nu face minuni pen-
tru bucuria vremelnică.El ne cere o 

detașare de lumea aceasta și închina-
rea întregii vieți unui scop mai înalt.
De ce ar îngădui ceva care să ne lege 
și mai strâns de condiția umană? 
care este caracterizată foarte bine de 
vorbele Sfântului Maxim Mărturi-
sitorul: „omul se află într-o perma-
nentă alergare spre plăcere si dintr-o 
fugă necontenită din calea oricărei 
forme de durere.Caută plăcerea cu 
orice preț si sacrificiu, însă ajunge să 
constate că, în viață, nu există plăce-
re decantată total de durere.Plăcerea 
cheamă durerea,o strigă și o introdu-
ce în însăși adâncul ființei sale.”

Așadar, vedem că fericirea pe 
care o putem avea acum este iluzo-
rie, fum si pulbere. Ne dăm seama de 
aceasta,însă ne este foarte greu să re-
nunțăm cu adevărat la ea. Poate pen-
tru că deși „ne atrag forțe și lucruri 
ireale, lanțurile care ne leagă de ele 
sun reale”(Simone Weil). Biserica 
spune că Dumnezeu nu-i ascultă pe 
cei păcătoși. Și este de înțeles întru-
cât perspectiva lor asupra lumii este 
îngustă. Omul a fost creat din iubire, 
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pentru a trăi o fericire veșnică, care 
poate fi desăvârșită însă doar după 
moartea biologică. Viața aceasta re-
prezintă o pregătire pentru existența 
post-mortem.

Când vom fi conștienți de acest 
lucru, vom dori să ne schimbăm. Dar 
nu vom reuși fără ajutorul lui Dum-
nezeu. Hrisots spune în Evanghelia 
după Ioan, capitolul 15, versetul 5: 
„Fără de mine nu puteți face nimic”.
Ajutorul Domnului implică din par-
tea celui în cauză credința. Dacă 
vom crede cu adevărat Dumnezeu 
va înfăptui cea mai mare minune 
dintre toate, și anume de a ne schim-
ba pe noi înșine. Atunci ne vom ve-
dea așa cum suntem de fapt. Iluzia 
unei existențe neprihănite,  în care 
persoana în cauzăare doar drepturi 
și calități, va fi spulberată. Ușa spre 
curăția sufletească ni se va deschide 
atunci, întrucât „nevinovăția nu se 
poate obține decât pe calea aceasta 
paradoxală a recunoșterii propriei 
culpabilități”(Nicolae Steinhardt).

În plan secundar, Dumnezeu 
poate săvârși minuni din milă pentru 
suferința omului. Dumnezeu pentru 
a înlesni schimbarea, El poate in-
terveni atunci când omul se roagă 
cu stăruință si credință. În pericopa 
evanghelică a vindecării celor doi 
orbi, Domnul spune: „Dupa credința 
voastră fie vouă”(Matei 9,27). Așa-
dar, ajutorul e proporțional credinței.

De obicei îi cerem multe lui 
Dumnezeu, însă primim mai puțin, 

pentru că majoritatea cererilor noas-
tre nu ne sunt cu adevărat folositoa-
re. Atunci când avem un necaz însă, 
când ne aflăm în fața unei primejdii 
și ne simțim triști si neajutorați, nu 
trebuie sa pregetăm in a-I cere aju-
torul lui Dumnezeu, Maicii Domnu-
lui sau sfinților Lui. Din marea lui 
iubire față de oameni, El va găsi o 
soluție pentru fiecare din probleme-
le noastre, și ajutorul va veni sub o 
formă sau alta, chiar dacă nu este 
așa cum ne așteptam să fie. Minunile 
arată în modul cel mai convingător 
că Dumnezeu este Creatorul și Stă-
pânul întregii lumi.

Iamandache  Daniel, XI C.
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Interviu

 Actualitatea Evangheliei lui Hristos

Conferențiar Dr. Carmen-Ma-
ria Bolocan

Catehetică și practică pedago-
gică

Este incetăţenită ideea că a 
a asculta de cuvântul lui Hristos 
înseamnă oarecum separarea de 
lume; ori Evanghelia Lui nu toc-
mai asta propune, să te apropii de 
oameni si, prin oameni, de Dum-
nezeu?

Bineînţeles! Evanghelia Dom-
nului nostru Hristos este în primul 
rând o Evanghelie a iubirii şi a iubi 
înseamnă a fi într-o relaţie, aş în-
drăzni să spun, aproape intimă cu 
apropiaţii, cu semenii, cu oamenii, 
cu fraţii noştri, pentru că semenii nu 
sunt altceva decât fraţii noştri în cre-
dinţă, în Hristos.

Din punctul acesta de vedere, 
Evanghelia este actuală pentru cei 
care ascultă de Cuvântul acesteia, 
pentru că ei au o legătură mult 
mai profundă cu semenii, empati-
zând cu ei.

Evanghelia este actuală cu “A” 
mare chiar, pentru că şi Hristos este 
actual. Nu putem spune că a fost in 
vremea aceea, chiar daca termino-
logic vorbind, în Sfânta Scriptură 
avem aceste sintagme, aceste lexe-
me “în vremea aceea” sau “atunci”; 
este oarecum o greşeală de tradu-
cere. Nu putem spune că Hristos a 
existat odată, acum nu mai există şi 
va exista, poate, in viitor. Sau, cum 
vorbesc apusenii de moartea lui 



 Actualitatea Evangheliei lui Hristos

Lumina Credintei 53

Dumnezeu, adică El S-ar fi retras şi 
ne învaţă pe noi.

Daca devenim apropiaţi de 
Dumnezeu, inima noastră se des-
chide mult mai larg spre ceilalţi şi 
începem să îi cunoaştem mult mai 
bine. Prin iubire.

Bineînţeles! Apropiindu-ne de 
oameni, ne apropiem de Hristos.

Dar oare Hristos, Care S-a 
apropiat de cei în suferinţă când 
era pe pământ şi S-a dus să îi scoa-
tă din cele mai mari necazuri ale 
vieţii lor, oare El nu Se apropie de 
oameni?

Este o iubire reciprocă! Mai 
repede Se apropie El de noi. El nu 
are neapărată nevoie de dragostea 
noastră. Practic, El ne recomandă 
“iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu 
v-am iubit pe voi” pentru a surpa, 
pentru a distruge aceste animozităţi 
care exista între noi.El există ori-
cum, El Îşi manifestă iubirea faţă de 
noi indiferent dacă noi ne-o arătăm 
faţă de semenii noştri sau faţă de El.

Întâlnirea dintre Tată şi fiu 
este un moment foarte gingaş din 
viaţa omului. Simţirea iubirii Sale 

este practic spre bucuria omului. 
Asta  “urmareste” Dumnezeu.

Chiar după Înviere primele 
cuvinte ale Mântuitorului au fost 
“bucuraţi-vă”, motiv pentru care 
nu trebuie înţeles Creştinismul ca o 
relegie doar a suferinţei, căci Hris-
tos nu confundă demintatea umană 
cu smerenia. Dovadă că Creştinis-
mul este o religie a iubirii este chiar 
această propoziţie exclamativă “bu-
curaţi-vă!”; nu a zis: “intristaţi-vă!”. 
În perioada Pătimirii, Hristos ca 
Om a spus: “întristat este sufletul 
Meu până la moarte”. Deci “până la 
moarte”. A delimitat perioada până 
la care va fi întristat, în comparaţie 
cu exclamaţia de după Înviere, “bu-
curati-va!”, care este nelimitată, in-
finită.

Întâlnim foarte des această 
bucurie în Evanghelii; spre exem-
plu, în oamenii vindecaţi, ale căror 
suferinţe au fost curmate de Mân-
tuitorul. Cum mai găseşte omul 
această bucurie?
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Un creştin adevărat o găseşte în 
lucrurile mărunte; nu trebuie să aş-
teptăm “minuni”. Bucuria că ne-am 
trezit dimineaţa, că răsare soarele, 
că auzim un ciripit de păsărele, că 
înverzeşte un copac, că se deschide 
o floare, sunt bucurii de care trebu-
ie sa profităm la modul superlative. 
Nu ştim dacă a doua zi ne mai putem 
bucura de asemenea lucruri.Aparent 
sunt minore. Viaţa este a lui Hristos, 
El dispune de ea. El ne-a daruit-o si 
I-o înapoiem la momentul în care 
ne-o va cere. Eu am certitudinea că 
orice fiinţă umană este o fiinţă sen-
sibilă şi iubitoare. Deci nu are cum 
să nu iubească. Şi în cel mai păcătos 
şi în cel mai rău om ( din perspecti-
va noastră rău), există ceva pozitiv, 
lucrul bun cu care l-a înzestrat Dum-
nezeu. 

Cuvântul Evangheliei, dacă 
ar fi să îl trăim cu adevărat, ar 
pătrunde în toate etajele sufletu-
lui nostru şi în toate etapele vieţii 
noastre şi ne-ar coordona relaţiile 
cu semenii şi chiar cu natura.

Am fi în armonie cu întreg uni-
versul.

Actualizând Evanghelia în 
societatea noastră, putem spune 
că un creştin practicant va avea 
o altă atitudine faţă de societe şi 
dacă ar fi ca toata lumea să rep-
secte Cuvântul ei, calitatea vieţii 
s-ar îmbunătăţi. Pornind de la 
un exemplu banal, a ceda locul 
în autobus, unei persoane mai în 

vârstă. E un fapt minor, dar dacă 
toate astea s-ar schimba…

Societatea ar fi altfel, recon-
struită; ea este construită. S-ar aşeza 
lucrurile în matca lor.De la lucruri 
minore putem ajunge la lucruri fan-
tastice, care ar putea schimba rându-
iala societăţii de astăzi. Consider că, 
dacă Evanghelia (“vestirea cea bu-
nă”-în sensul de dragoste, de înţele-
gere între oameni) ar guverna întreg 
cosmosul, atunci n-ar mai fi războa-
ie, duşmanii nejustificate, tendinţe 
de cotropire. Hristos n-a poruncit 
“duşmăniţi-vă”, ci “iubiţi-vă”.

Aceasta ar fi o schimbare 
profundă, pentru că observăm că 
raporturile dintre oameni tind sa 
fie tot mai formale. Spunem numai 
lucruri care se cer a fi spuse şi care 
să nu deranjeze câtuşi de puţin pe 
cel de lângă noi nu, de dragul de 
a nu jigni persoana care e în faţa 
noastră, ci statul său. Dacă ar fi să 
ne gândim cât mai trăim noi cu 
noi insine şi cu semenii am ajunge 
la câteva minute pe zi, trăite unde-
va în intimitatea noastră, în pusti-
etatea unei camere. Ori lucrurile 
nu ar trebui să fie aşa, ar trebui sa 
fie tocmai acolo cu oamenii.

Este adevarat că Scriptură  po-
runceşte să ne retragem în cămara 
sufletului nostru.

Da, dar nu aşa…
Nu excluzându-ne din societa-

te. Da, pentru intimitate este de dorit 
să Îi rezervăm măcar câteva minu-
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te şi lui Hristos. Dar trebuie să ne 
implicăm şi în viaţa celorlalţi, cu o 
anumită măsură fară a o leza. Fieca-
re dintre noi suntem un unicat; chiar 
dacă fizic semănăm, poate şi spiri-
tual avem trăsături comune, fiecare 
persoana are un suflet raţional, are 
acea particica de Dumnezeu in ea, 
cum spuneau anticii.

Şi dacă un creştin, un om, 
caută calea spre Evanghelie, oare 
n-ar fi tot Evanghelia cea care ne 
spune că fiul risipitor, “venindu-şi 
în sine”… e începutul de drum.

Dacă ne-am veni în sine în fie-
care zi, adică să ne gândim că avem 
un Stăpân, dar la modul frumos Stă-
pân… Nu cineva care stă la uşa şi 
păzeşte cu biciul să vadă când am 
greşit să ne pedepsească. Ci un Stă-
pân iubitor, faţă de Care suntem da-
tori cu aceeaşi dragoste. Stăpân-Ta-
tă. Stă în poarta casei, aşa cum un 
părinte îşi aşteaptă copilul venind de 
departe. Mi-L şi imaginez pe Hris-
tos, stând cu mâinile, româneşte vor-
bind, aşteptându-şi fiii.

Şi în dragostea Sa…

Iartă tot. La Dumnezeu nu 
există iertări cu jumătăţi de măsură. 
Cum avem prost-înţeleasă această 
expresie “te iert, dar nu te uit”.Nu 
există.Aceasta e o fracţiune de ier-
tare.Ori ierţi, ori nu ierşi.Soarele ră-
sare, ori e zi, ori e noapte.Apusul e 
nedefinit.

Şi starea aceasta de a fi căldi-
cei în dragostea lui Hristos…

Nu există. Pentru un creştin au-
tetentic. Nu avem voie să fim căldi-
cei. Ori fierbinţi, ori reci, dar aceasta 
nu e de dorit.

Dar daca nu, măcar în ur-
care, să fim căldicei, dar înălţân-
du-ne!

Da! Să tindem! Ne apropiem 
cu paşi, chiar dacă mici, de Stăpânul 
Tată.Întâi înveţi literele, nu fraza.

Deci nu există o stare de com-
fort a omului, care e undeva în-
tre, nu e nici foarte cu lumea, nici 
foarte cu Dumnezeu…

Nu; trebuie să fim autentici, nu 
putem fi falsi, nu putem minţi. Ne 
putem minţi pe noi, ca oameni, dar 



Interviu

Lumina Credintei56

pe Dumnezeu nu-L putem minţi, nu 
ne putem ascunde de El.

Şi o ultimă întrebare: de ce 
îşi pun oamenii , atât de des pro-
blema transpunerii în cuvinte pro-
blema actualităţii lui Hristos când 
modalitatea cea mai pertinetă de 
a îi convinge pe ceilalţi de impor-
tanţa trăirii lui Hristos e tocmai 
actualizarea Evangheliei în viaţa 
noastră?

Ne hrănim sufletul cu acele  
conferinţe, cu acele cărţi. Experi-
enţa religioasă este proprie. Poţi să 
problematizezi anumite aspecte, dar 
relaţia ta cu Hristos este prin Spove-
danie, prin Împărtăşanie. Atunci Îl ai 
pe Hristos, dar trebuie să conştienti-
zezi. Avem un argument şi în acest 
sens: “credinţa vine din auzire” 
(Sfântul Pavel). Totuşi nu poţi să cu-
noşti un prieten prin spusele altuia, 
chiar dacă acestea sunt pozitive; tre-
buie să intri tu in comuniune cu el. 
Exact aceeaşi relaţie e şi cu Hristos. 

Popa Andreea. X B



Lumina Credintei 57

Foame şi Sete după Dumnezeu 
-înţelesul şi folosul postului-

Parcurgând perioada pregătiti-
oare pentru întâmpinarea celui mai 
mare praznic al creştinilor (a Postu-
lui Mare), sărbătoarea Învierii Dom-
nului din morţi, este de datoria fiecă-
rui creştin să descopere simbolistica 
postului, să pătrundă însemnătatea 
actului de a posti şi cum se poate 
efectua acesta.

Legea postului a fost aplica-

tă, după cum spune Sfântul Vasile 
cel Mare, în paradis. Adam a primit 
întâia oară porunca de a posti :“Nu 
mâncaţi din pomul cunoştinţei bine-
lui şi răului!”. Astfel, postul devine, 
mai întâi de toate, o perioadă de po-
căinţă pentru tot ceea ce a fost să-
vârşit în afara legilor lui Dumnezeu 
şi, în acelaşi timp, este o perioadă de 
luminare a sufletului şi de împodo-
bire a lui cu prezenţa sfinţitoare a lui 
Dumnezeu.

Mântuitorul Iisus Hristos a re-
comandat postul ca pe un mijloc de 
intensificare a legăturii omului cu 
Dumnezeu şi ca mijloc de luptă îm-
potriva ispitelor şi a puterii diavolu-
lui. El a arătat că postul nu trebuie re-
dus la o activitate exterioară, pentru 
a fi remarcat sau lăudat de oameni, 
ci trebuie practicat ca pe o faptă plă-
cută lui Dumnezeu, ca pe o dăruire 
de sine lui Dumnezeu şi ca detaşare 
de cele materiale pentru a se îmbo-
găţi spiritual. Pentru ca postul să fie 
vrednic, nu este de ajuns numai evi-
tarea anumitor alimente, mâncăruri; 
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ci şi înstrăinarea de păcat, înfrânarea 
limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea 
de pofte, de bârfe, de minciună, de 
jurământ strâmb. Iar prin adăugarea 
de fapte bune, plăcute lui Dumne-
zeu, “postul face din omul postitor 
lumină între oameni şi vas al slavei 
Domnului ”.

Sunt de părere că, uneori, între-
bările au rolul de a ne determina să 
gândim noi înşine, să medităm, iar 
în comuniune cu alţii, să găsim răs-
punsuri mai adecvate. 

Te-ai întrebat vreodată …
Ce este postul ?Când se pos-

teşte?Cum se posteşte? De ce se 
posteşte?

Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Peafericitul Părite Patri-
arh Daniel, în opera “Foame şi Sete 

după Dumnezeu – înţelesul şi folo-
sul postului”urmăreşte o mai bună 
cunoaştere a vechimii postului înis-
toria umanităţii şi în viaţa Bisericii; 
subliniază importanţa credincioşilor 
pentru marile sărbători ale Bisericii; 
induce sensul postului la izvor de 
bucurie şi de sfinţire a vieţii creştine. 

Prin intermediul acestei cărţi, 
cititorul redobândeşte libertatea de 
a iubi pe Dumnezeu în rugăciune 
şi peoameni în fapte bune, care, de 
fapt, reprezintă rostul postului. Nu 
este cu putinţă doar să crezi, să te 
axezi pe anumite idei induse de alte 
persoane, trebuie să cercetezi, să te 
convingi de veridicitatea informaţi-
ilor, numai aşa vei putea cuprinde şi 
regăsi toată măreţia Domnului.

“Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi 
veţi afla, bateţi şi vi se va deschide. 
Că oricine cere ia, cel ce caută află 
şi celui care bate și se va deschide.” 
(Matei 7, 78)

Câmpeanu Gabriela, X A.


