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Neputința trăirii adevăratei Iubiri

D

ragă cititorule, în societatea
noastră se vorbește foarte
mult despre iubire. Aproape
că suntem asaltați necontenit de
relațiile de iubire ale “vipurilor”
contemporane, ca apoi să citim că
iubirea, treptat, s-a stins și, în cele
din urmă, s-au despărțit. Și, inevitabil, ne întrebăm dacă iubirea trece
și, apoi, de ce nu evoluează, de ce
nu dă roadele
așteptate?
Pentru
cei care se
raportează
la iubire din
p e rs p e c t i v a
veșniciei, ne
este
greu
de înțeles și
de acceptat
aceasta pentru că trăim și simțim altfel. Atunci
când iubim simțim că aceasta ne
dă mereu o nouă bucurie. Cine
iubeşte pătrunde în celălalt şi îl
cunoaşte. Adevărata iubire presupune și asumarea Crucii vieții celuilalt, adică responsabilitate. În iubire este adevărata cunoştinţă, iar
de iubire nu ne săturăm niciodată.
Faptul că iubirea nu este decât între persoane arată că persoanele
sunt pentru veşnicie şi că există o
comunitate interpersonală supremă
de iubire din veşnicie în veşnicie.

Ca să iubeşti, trebuie să crezi, să
rabzi, să te înfrânezi, să te smereşti,
să combaţi prin toate egoismul tău,
să nădăjduieşti în câştigarea iubirii celuilalt, lucru pe care noi l-am
cam dat uitării și, cu părere de rău,
suntem departe de vocația noastră,
căci omul este chemat permanent la
iubire și la cunoașterea și trăirea Iubirii veșnice. Mai mult sau mai puțin,
cred că iubirea
jertfelnică a
devenit ceva
straniu și inacceptabil
pentru mentalitatea egoistă
cu care s-a
obișnuit omul
veacului XXI.
Ca să nu mai
vorbim
că
acest fel de iubire reprezintă criteriul judecății.
Numai de vom fi luminaţi, cunoscându-L şi acceptându-L pe Hristos ca pe lumina lumii, ca pe sensul
existenţei, prin faptul că arată pe
Dumnezeu ca un Părinte iubitor,
având un Fiu iubitor, vom avea parte
în veci de adevărata iubire. Altfel,
vom petrece în “iubirea” noastră
pătimașă și departe de realismul
duhovnicesc, adică departe de Dumnezeu-Iubire.
Profesor coordonator Mihai Ilaș
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De ce ORTODOXIA?

A

m întâlnit de multe ori exemple negative de comportamente creştine în Biserică, de
la oamenii pe care după ce participă
la sfintele slujbe îi surprinzi
lăudându-se, ori folosind cuvinte
obscene şi până la preoţii care se
îndepărtează
de
însăşi harul Duhului Sfânt cu care au
fost binecuvântaţi,
rămânând
doar
nişte
prestatori
de servicii liturgice. Dar este oare
acesta un exemplu
elocvent pentru taina cuprinsă în cultul
religiei creştine? De
ce sunt oameni care
încă mai cred? Cum
de se mai nevoiesc
astăzi călugării şi
chiar
pustnicii?
Ce îi determină la
aceasta? Şi de ce ar
fi ortodoxia mai bună decât alte confesiuni?
1. Dreapta credinţă - etimologie
Însuşi numele de ortodoxie, care
derivă din grecescul orthodoxos
înseamnă „dreaptă slăvire”. Fiecare
cult sau religie orbitează în jurul conceptului pe care îl reprezintă în însăşi
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denumirea sa. Un penticostal (pentecosta = cincizecime), de exemplu,
va pune accent pe directa pogorâre
a Duhul Sfânt asupra adepţilor, iar un
mahomedan pe ideile propovăduite
de profetul omo-nim. Atunci şi denumirea de ortodoxie îşi are drepturile ei.
2. Autenticitate
şi păstrarea valorilor
Părintele arhimandrit
Ilie
Cleopa
afirma:
„Biserica noastră
noi o credem
şi o înţelegem
întreagă. Are toate
dogmele drepte,
toată
Tradiţia
veche apostolică
şi sobornicească
a Sfinţilor Părinţi.
Şi
are
toate
canoanele,
are
toată tradiţia liturgică, canonică,
dogmatică şi istorică. Este
Biserica ce a mers pas cu pas după
Tradiţia evanghelică şi apostolică
şi sobornică până în ziua de azi.”
Ortodoxia este bineînţeles legată de
Biserica în care omul se uneşte cu
Dumnezeu şi a cărei întemeiere are
la bază învăţăturile Sfintei Scripturi

şi ale Sfintei Tradiţii.
Ortodoxia este cel dintâi cult
creştin şi cel care a păstrat principiile creştinismului primordial,
apărut datorită Întrupării Mântuitorului Hristos, lucru tăgăduit de
religia mozaică ce încă aşteaptă un
Mântuitor, deşi Vechiul Testament
pe care se bazează, este scrierea
pregătitoare pentru Noul Testament,
cel al vieţii lui Dumnezeu Însuşi pe
pământ şi al urmărilor ei, acestea
două completându-se.
3. Religia „pentru om”
În cartea „Rugăciuni către tineri”,
monahul Paulin numea creştinismul,
şi mai ales în forma lui pură,
ortodoxă, drept singura credinţă de
la Dumnezeu pentru om, nu de la
om pentru Dumnezeu, comunicând
faptul că Domnul nu a rămas o fiinţă
izolată în lăcaşul Său ceresc de unde
manipulează lumea şi la care omul
trebuie să se închine pentru a nu fi
pedepsit. Ci, Dumnezeu s-a pogorât
pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, care S-a jertfit pentru mântuirea oamenilor, oferindu-se pe Sine
(după cum spun rugăciunile) drept
Cheie pentru intrarea în Împărăţia
Cerurilor.
4. Cu noi la fiecare pas
Dincolo de aceste aspecte care pot
părea prea teoretice, ortodoxia este
alături de credincioşi prin Sfintele
Taine şi sfintele slujbe din cadrul
Bisericii în fiecare moment al vieţii.
Îl îmbrăţişează pe noul- născut,

binecuvântându-l prin Sfânta Taină
a Botezului şi cea a Mirungerii, îl
însoţeşte pe creştin în drumurile pe
care le alege, monahismul, Căsătoria
şi, uneori, Preoţia, vindecându-l de
câte ori se îmbolnăveşte prin Sfântul Maslu şi conducându-l până
la aşternutul pământean la Slujba
Înmormântării. Dar cel mai important, îl ajută la permanenta reînnoire şi îndreptare prin Sfânta Taină a
Spovedaniei şi îl uneşte cu Hristos
prin Sfânta Taină a Euharistiei, omul
trebuind să fie permanent în comuniune cu Dumnezeu.
5. Chemarea la înduhovnicire
Oamenii care s-au convertit la
ortodoxie susţin această schimbare în primul rând pentru că nu se
regăseau în învăţăturile de credinţă
ale altor culte sau religii, temeiurile
părându-li-se nefondate. Ortodoxia
deţine răspunsuri pentru fiecare act
pe care îl face, dar ele trebuie permanent aprofundate, precum şi condiţia
umană este necesar a fi mereu
îmbunătăţită. Aceste lucruri asigură
certitudiea parţial logică a alegerii
practicării ortodoxiei, însă rămân
doar simple cuvinte în comparaţie cu
ceea ce spiritul ei înseamnă de fapt.
Lucrul pe care îl declară cel mai des
cei care îmbrăţişează ortodoxia este
liniştea pe care o simt în Biserică şi
în preaja oamenilor ei, a părinţilor
înduhovniciţi. Aceştia demonstrează
că apropierea de Dumnezeu prin
ortodoxie este un izvor de har ce se
poate dobândi numai prin asceză.
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Având acest model, creştinul se
leapădă treptat de patimile sale,
evitând pe cât se poate păcatele şi
încredinţându-le prin spovedanie
milei lui Dumnezeu, pentru a face
loc Iubirii în suflet. De aceea şi pustnicii, deşi nu trăiesc în apropierea
Bisericii, dobândesc virtuţile şi, de
multe ori, sfinţenia.

atenţia spre străfundul sufletului, încercând să-l cureţi. Nici prin
repetarea unui cuvânt ca „Buddha”,
care doar creează o imagine difuză
a divinităţii, golindu-te de propriile
emoţii, ci prin comuniunea directă
cu Izbăvitorul, care te păstrează pe
tine viu: „Doamne, Iisuse Hristoase,
miluieşte-mă.”

6. Smerenia – înflorirea vieţii
Este ceea ce afirmă toţi psihologii.
Nevoia de îmbunătăţire a vieţii. Dar
aceasta nu porneşte din îndreptarea
către propria persoană limitată, care

7. Minunile de azi
Dumnezeu nu lasă pe om singur,
ci îi oferă în continuare modele,
fraţi mai mari care să-l îndrume: pe
sfinţi. Îi oferă mângâierea că aceştia
mijlocesc pentru el împreună cu
Maica Domnului. Îi arată puterea Sa
prin minunile lor: păstrarea Sfintelor
Moaşte, ivorârea mirului lor, vărsarea
lacrimilor Sfintelor Icoane şi îi trimite Lumină Sfântă din cer în fiecare
an de Înviere la Ierusalim. Dar, omul
alege să se îndoiască de acestea.
Fiecare orânduială din viaţă este
însă o minune şi ortodoxia dovedeşte
aceasta în fiecare clipă de rugăciune
şi dragoste. Oamenii care nu au încercat să aprofundeze dimensiunile
ei şi nu se vor strădui să le urmeze
mereu nu o pot înţelege cu adevărat.
Ortodoxia înseamnă să trăieşti, căci
cu fiecare moment în care vorbeşti
cu Dumnezeu, te desăvârşeşti. Şi
ce vei gusta în această lume vei
împărtăşi în rai în vecii vecilor. Amin.

nu deţine răspunsuri clare asupra
condiţiei sale, ci din dedicarea către
Creator, care cheamă la asemănarea
cu El. Doar că în loc de inducerea
unor idei optimiste: „azi sunt fericit”, „sunt un om frumos”, îndrepţi
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Ţupu Miruna, XII D

Importanţa părintelui duhovinic

T

ermenul de “părinte” duce,
firește, cu gândul la “tată” și
“mamă” – naturali sau spirituali. Întreaga paternitate și maternitate
spirituală își justifică numele prin
referința ontologică la Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Observăm
că în Noul Testament cuvântul
“Avva” (“Părinte”) se întâlnește folosit doar pentru a desemna Persoana lui Dumnezeu Tatăl, Căruia
Se adresează Domnul Hristos sau
oamenii, prin puterea Duhului Sfânt.
Astfel, ar putea părea o îndrăzneală
din partea omului să permită ca
acest nume exclusiv dumnezeiesc
să-i fie atrbuit și lui. Ar putea părea
că nesocotim cuvintele Mântuitorului: “Și tată al vostru să nu numiți pe
pământ, că Tatăl vostru Unul este,
Cel din ceruri.” (Matei 23, 9). Departe
de a fi o necuviintă, faptul că ne numim sfinții și preoții “părinte” este o
laudă adusă Părintelui dumnezeiesc,
la fel cum a spune că un om este bun
nu înseamnă a nu respecta cuvintele: “Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu.” (Matei 19, 17).
Dimpotrivă, a recunoaște bunătatea
în oameni înseamnă a slăvi Izvorul
întregii bunătăți, de la Care pogoară
tot binele – “toată darea cea buna și
tot darul cel desăvârșit de sus este,
pogorându-se de la Părintele luminilor.” (Iacov 1, 17). De la Domnul vine

orice paternitate sau maternitate,
iar noi pe Tatal Ceresc Îl preamărim,
conștient sau nu, atunci când rostim
numele de tată sau mamă.
Pentru creștinii ortodocși,
duhovnicul reprezintă o “unealtă”
minunată a lui Dumnezeu, prin
care pot ajunge, ascultandu-L și
îndeplinindu-și datoria, părtași
la Cina cea mare. Iată de ce. Prin
duhovnic, adevărul de credință este
păstrat nealterat, mereu actualizat
(niciodată schimbat), menținându-se
o continuitate, o constantă sănătoasă
și rezistentă, inițiată de Mântui-torul
și transmisă Sfinților Apostoli, apoi
episcopilor și preoților, dăinuitoare
până la sfârșitul veacurilor. Această
continuitate este păstrată într-un
duh al smereniei, căci nimeni nu
hotărăște de la sine putere, nici nu
se consideră infailibil. Orice duhovnic are un duhovnic, indiferent de
măsura spirituală pe care o are sau
poziția în ierarhia bisericească. Episcopul, mitropolitul, patriarhul se
mărturisesc și fac ascultare de un
părinte duhovnicesc.
Însă, frumusețea de negrăit, atributul cel mai important al duhovnicului
este că Dumnezeu îi dă puterea de
a dezlega păcatele, îmbrăcându-ne,
astfel, în haina curată după fiecare
spovedanie. Avem atât de aproape
mijlocul de a ajunge la mântuire, și
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este de ajuns să îndrăznim să cerem
iertare și să credem că o primim!
Dumnezeu este atât de bun încât
ne primește la fiecare încercare
a noastră de a ne ridica, oricât de
adâncă ar fi fost căderea. Ca unor copii ce nu știu încă să vorbească și să
meargă, dar au inima sinceră, Hristos
ne întinde mâna și ne ajută să mergem. Această mână este duhovnicul.
A ne asculta părintele, mai ales

atunci când sfatul său nu pare a
fi comun deloc cu voința noastră,
poate părea o limitare a identității
noastre. Acest sentiment este doar o
ilu-zie, deoarece tocmai ascultândui îndrumările, ne punem în valoare
unicitatea personală, căci el, prin lucrarea Duhului, ne cunoaște mai profund inima decât o facem noi înșine,
iar prin rugăciune i se descoperă calea cea mai potrivită evoluției fiului
duhovnicesc.
Săcăleanu Ştefana, XII D
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“Cine ești tu, ca să
judeci pe sluga altuia?” (Romani 14,
4)

D

e ce șoferul de taxi cu care
schimbăm câteva cuvinte,
casierul de la supermarket căruia îi spunem doar “Buna
ziua” și “Mulțumesc” (uneori nici
atât), doctorul stomatolog sau orice
altă persoană ce-o întâlnim este
aproapele nostru și merită dragostea
și chiar jertfa noastră? Fiindcă pentru Un Om, bătrâna cerșetoare fără
dinți de la colțul străzii, președintele
țării, elevul de la Racovită din
2012, sunt aproapele, prietenul,
sora, fratele, colegul pentru care Se
jertfește și moare... Dacă în vechime
legea Talionului îndemna să fim
drepți, răsplătind binele cu bine
și răul cu rău – “ochi pentru ochi și
dinte pentru dinte” – de ce acum
trebuie să iubim pană-ntr-acolo
încât să-i binecuvântăm pe cei ce
ne blestemă, până la sfârșitul vieții
noastre? Pentru că Omul Acesta nu
numai cândva a îmbrățișat omenirea într-o îmbrățișare mântuitoare,
atotcuprinzătoare, cu mâinile însângerate, întinse pe Cruce, ci e cu
noi și astăzi, acum, mereu. Jertfă,
moarte. Înviere. Aceste cuvinte, care
azi sunt bizare, sunând mai degrabă
a “Paranormal Activity” decât a realitate, sunt cele prin care Hristos
ne ridică din noi înșine, înviindu-ne

odată cu El.
Să iubim, să vedem binele din
om, să nu judecăm. Totul pare ușor,
în teorie, până aici – a judeca/ a nu
judeca. Este simplu să declarăm că
iubim pe toată lumea, dar nu-i deloc
simplu să ne abținem a spune, ori
cel putin a gândi, despre defectele
celorlalți.
De unde izvorăște această pornire
năvalnică de a-i judeca pe cei din jur,
de a-i compara între ei ca și cum am
pune produsele pe cântar, văzând
răul lor și nu pe-al nostru? Arhimandritul Sofronie spune că “a judeca pe
cineva pentru lipsurile lui înseamnă
să nu îți vezi propriile lipsuri. În starea noastră de cădere suntem incapabili să judecăm, în mod corect, pe
fratele nostru. Să nu fiți atât de siguri
că fratele vostru se înșeală.
Nu-l judecați.”
Așadar,
este
posibil
ca,
văzând un om
care, în viziunea
noastră,
face
ceva
greșit, să vedem de fapt un
om care face un
bine mai mare
decât
presupusul bine al
nostru, al celui ce judecă.
Știm că “cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul; și cel ce nu ține ziua,
nu o ține pentru Domnul. Și cel ce

mănâncă pentru Domnul mănâncă,
căci mulțumește lui Dumnezeu; și
cel ce nu măanâncă pentru Domnul
nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu.” (Romani 14, 6). Ce înseamnă
aceasta? Înseamnă, de pildă, să nu
aruncăm priviri piezișe dacă vedem
că cineva mănâncă friptură în zi de
post, pe când noi mâncăm cartofi.
Poate acela cu toată dragostea se
închină și mulțumește lui Dumnezeu pentru masa lui, iar noi suntem
prea ocupați observându-l pentru
a mai fi de folos postul nostru. Sau,
ostenindu-ne să ne rugăm ore întregi, disprețuim pe altul căci nu-l
vedem la fel de nevoitor, și așa ne
schimbăm toată truda în îndreptățire
de sine, mândrie, fariseism. El,
neuitându-se la măsura altuia, poate
câștiga Raiul cu
“Tatăl nostru”
spus dimineața
și seara, fiindcă
Domnul se uită
la inima omului.
Dincolo de
a nu judeca dintr-un imbold al
mândriei, suntem
chemați
să nu cârtim,
să nu judecăm
nici dacă suntem ironizați,
răniți, prigoniți,
batjocoriți. Dumnezeu nu ne vrea
lipsiți de demnitate, nu ne cere să
ne frângem verticalitatea. Paradoxul
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este că tocmai smerenia este demnitate. Dacă Hristos, la cel mai mic
semn că un om vrea să se ridice, îl ia
cu totul în brațe, dacă Hristos îl iartă
pe cel care greșește, și nu numai că îl
iartă, dar e gata să-l încununeze, să-l
facă împărat, din dragoste pentru el,
atunci cine suntem noi să aprobăm
sau să dezaprobăm creația lui Dumnezeu?
Acela pentru care a murit
Hristos este acela pentru care și noi
trebuie să fim capabili să murim,
căci astfel vom ajunge cum suntem
chemați a fi – asemenea Lui.
Săcăleanu Ştefana, XII D
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Valoarea muncii în
creştinism

D

acă cineva nu vrea să lucreze,
acela nici să nu mănânce” (II
Tesaloniceni
3,10), spune
Sfântul Apostol Pavel. Iată cât de
categoric este Apostolul Neamurilor în ceea ce priveşte munca; el o
condiţionează de necesitatea de a
supravieţui, cu alte cuvinte cine nu
munceşte nu are voie să trăiască.
A munci înseamnă a exista. Omul
este legat genetic de pământul
pe care îşi desfăşoară viaţa. Tema
dezbătută în acest articol ne aduce
inevitabil în prim-plan omul, persoana sa şi caracteristicile sale. În primul
rând, omul este creaţia lui Dumnezeu, cea mai importantă dintre creaturi, fiind asemănată cu Dumnezeu.
La început, omul, Adam, şi femeia sa,
Eva, au fost aşezaţi în grădina raiului, unde trăiau o viaţă asemenea
îngerilor, mâncând din roadele ce se
aflau în grădină. Observăm că Adam
şi Eva mâncau din toate bunătăţile
aflate în Eden, fără ca aceasta să
constituie o obligaţie extenuantă. Ei
se aflau în calitate de casnici ai lui
Dumnezeu, nişte oaspeţi de seamă
pe care Domnul i-a făcut importanţi.
Neascultând însă, oamenii au căzut,
iar Dumnezeu îi blesteamă; femeii îi
spune: „Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii
tale; în dureri vei naşte copii, atrasă
vei fi către bărbatul tău şi el te va
stăpâni” (Facere 3,16), iar bărbatului:

„Blestemat va fi pământul pentru
tine! Cu oboseală să te hrăneşti din
el în toate zilele vieţii tale! Spini şi
pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni
cu iarba câmpului! În sudoarea feţei
îţi vei mânca pâinea ta” (Facere 3,1719). Atunci omul primeşte obligaţia
clară de a munci pământul din care
există, iar aceasta nu este o simplă
pedeapsă, ci o condiţie a existenţei,
pentru om
d eve n i n d
instinct de
conservare.
Pentru
a întări şi
mai mult
spusele
Sfintei
Scripturii,
Biserica
ridică lenea
la
stadiul de
păcat capital, adică unul dintre cele
mai grave păcate pe care omul le
poate face în viaţa aceasta. Şi culmea este că prin lene nu săvârşeşti o
anumită faptă, cum este în cazul celorlalte păcate, ci pur şi simplu stai,
vegetezi, îţi opreşti trupul şi odată
cu el spiritul de la evoluţia firească.
Pentru că trupul este casa sufletului,
iar un corp neantrenat, leneş, va duce
şi mintea într-o stare de sedentarism
deja nociv pentru întreaga persoană.
Să ne uităm la călugării din mănăstiri,
care pe lângă faptul că muncesc
pentru a întreţine obştea, ei fac un

efort fizic benevol pentru a-şi putea
ţine mintea limpede la rugăciune,
pentru a se putea concentra fără
prea mare efort, la dialogul interior
cu Dumnezeu. În corpul obosit, ispitele vin mai greu, iar mintea îţi este
mai ordonată. Dealtfel, în mănăstire
munca este tot timpul este tot timpul
asociată cu rugăciunea. Iar muncă
nu înseamnă numai lucrul propriuzis, ci şi
simplele
mătănii,
pe
care
călugării
le numără
cu sutele
şi care nu
înseamnă
numai supunere
faţă
de
Dumnezeu, ci şi o
sechestrare a trupului pentru exerciţiul spiritului.
“Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu” (Luca 4,4). Acestea sunt vorbele Domnului nostru Iisus Hristos,
care nu a venit să strice Legea, ci
să o împlinească. Dacă Dumnezeu
l-a blestemat pe om să muncească,
să-şi câştige existenţa prin sudoarea frunţii, iată că Hristos vine şi
zice: da, omul să muncească, să
mănânce pâinea de toate zilele, dar
asta nu este de ajuns pentru a trăi
veşnic. Parafrazat, Hristos ne spune
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că pentru a trăi omul are nevoie
de două lucruri: hrana materială,
pâinea, şi hrana spirituală, cuvântul
lui Dumnezeu. Iată cât de radical
este schimbată fiinţa umană prin
Întruparea Mântuitorului. Cuvântul
lui Dumnezeu devine hrană pentru
om, fiind echivalat cu hrana de toate
zilele. Dacă nu mănânci, nu trăieşti,
sau cu alte cuvinte dacă nu intri în
comuniune cu Dumnezeu în viaţa
aceasta, ai murit veşnic. Şi aşa cum
există o muncă fizică, există şi o
muncă spirituală. Dacă pentru hrana
trupului trebuie să munceşti cu sudoarea frunţii, procurându-ţi pâinea
cea de toate zilele, pentru hrana
veşnică sufletul trebuie să caute tot
timpul să se unească cu Dumnezeu.
Omul însă nu poate să-l găsească
pe Dumnezeu, nu este capabil să-L
cunoască doar printr-un efort personal, oricât de mult s-ar strădui
şi oricât de sfânt ar fi. Tot ceea ce
poate este să primească revelaţia,
care şi aceasta este pe măsura lui.
Această revelaţie marchează începutul unei muncii continue, o muncă
fizică şi spirituală de dobândire a harului. Omul rămâne o biată creatură;
un trăitor adevărat conştientizează
acest lucru şi nu-L mai provoacă pe
Dumnezeu, căutând alte certitudini.
Din contră, el este predispus la o
muncă ce răspunde îndemnului:

12

„Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit
este” (Matei 5,48). Această muncă
este cea mai dificilă, pentru că ea
presupune răstignirea firii omeneşti
din noi, a voinţelor, a nevoilor fizice
naturale, pentru îndumnezeirea persoanei. Însă la acest punct final nu
se ajunge ca la un scop. Cel care
porneşte pe un asemenea drum are
ca motivaţie simpla nevoie de Dumnezeu, văzut ca ideal, nicidecum
dorinţa de a se îndumnezei. După
cum am spus, omul singur nu este
capabil de aşa ceva; el poate doar
să primească, smerit, harul. Această
muncă este cea mai grea, tocmai
pentru că nu trebuie să îţi doreşti
sfinţenia ca scop, ci să o priveşti ca
un ideal.
Cuvintele Mântuitorului, cu toate
că par a trimite înafara limitelor
vieţii noastre normale, însumează
toată ştiinţa care există în om şi în
afara lui, din punct de vedere moral,
etic, sociologic, filosofic. Însă tocmai
acesta a fost “talentul” Lui: că S-a
exprimat pentru ca un geniu să vadă
artă supranaturală, iar un om de rând
să vadă simplu ce trebuie să facă.
Munca, într-adevăr, are o valoare
aparte în creştinism. Dealtfel, toată
viaţa aceasta nu este decât o muncă
pentru mântuire.
Nicolescu Andrei, XII D

Păcatul sinuciderii

C

u siguranță fiecare dintre noi a
auzit sau citit despre cazuri de
sinucidere. Însă câți dintre noi
știu cu adevărat cum este ca un apropiat să comită acest gest disperat?
Câți dintre noi cunosc durerea pe
care o astfel de persoană o lasă în
urmă sau câți dintre noi se pun în
locul ei?
Eu definesc sinuciderea ca un
act făcut de o persoană ce suferă
de tulburări mintale și sufletești.
Creștinismul definește sinuciderea
ca fiind curmarea conștientă și
voluntară a propriei vieți trupești,
această faptă fiind
un păcat grav. ,,Să nu
ucizi!” este una din
cele zece porunci
ale Vechiului Testament. Chiar și așa,
un ucigaș căruia îi
pare rău se poate
spovedi, pe când
actul sinuciderii nu
lasă loc pocăinței.
Orice
alt
păcat,
prin spovedanie și
rugăciune, poate fi
iertat de Dumnezeu,
însă un sinucigaș se
aruncă cu siguranță
în suferințe veșnice.
Viața este cel mai
frumos cadou pe

care cineva îl poate primi, pentru că
este un dar de la Dumnezeu și numai El are dreptul să ni-l ia înapoi.
Toți suntem lăsați pe acest pământ
cu un țel, iar întreaga noastră
existență trebuie să reprezinte o
continuă căutare a Lui. Dumnezeu
știe când este sfârșitul fiecăruia și
dacă avem încredere în El că ne va
ajuta să trecem peste toate momentele grele, atunci ne putem găsi pacea interioară. De fapt, necazurile
pe care le avem sunt trimise tot de
Dumnezeu cu scopul de a ne face
conștienți de unele
greșeli pe care le
înfăptuim și de a
ne ajuta astfel să
evoluăm din punct
de vedere spiritual.
De-a lungul istoriei, persoane importante,
precum
oameni
politici,
artiști sau oameni
de știință, ne-au
arătat că faima și
banii nu sunt de
ajuns pentru a duce
o viață fericită și că
aparențele înșeală.
Cei din afară, care nu cunoșteau
adevăratele sacrificii
necesare succesului,
aveau impresia că
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viețile celor faimoși sunt perfecte și
îi invidiau pentru aceasta. Și-i luau
ca model în viață și sufereau când
conștientizau că visele lor nu se pot
adeveri. Dar ei nu știau cât de bun a
fost Dumnezeu cu ei că nu le-a oferit
soarta mult dorită.
În ziua de azi, oamenilor le este
foarte ușor să judece. De multe ori,
vestea că o persoană cunoscută
s-a sinucis ne șochează, pentru că
niciodată nu am fi crezut-o în stare
de așa ceva. Ba mai mult, niciodată
nu ne-am pus problema că poate
acea persoană suferă, că ceva e în
neregulă cu ea și că are nevoie de
ajutor. În astfel de situații și cel mai
mic ajutor contează. Nu sunt necesare eforturi supraomenești: simpla
prezență și un sfat sau o vorbă bună
sunt de ajuns.
Statisticile spun că la fiecare patruzeci de secunde, un om se sinucide în lume(!). Câți dintre noi și-au
pus problema că într-o zi unul din ei
poate fi prietenul cel mai bun, profesorul preferat sau mătușa cea mai
apropiată? Generația noastră este
atât de egoistă, încât nu se gândește
decât la propriile probleme, care, de
cele mai multe ori, sunt efemere și
superficiale. Ne rugăm doar pentru propria bunăstare și tot ce facem este pentru noi. O întrebare
politicoasă, din inimă, care să-i arate
aproapelui că ne gândim și la el și
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că ne interesează, nu este greu de
făcut și nu poate strica niciodată.
Dimpotrivă: ar fi un lucru care ar însenina ziua unei persoane triste.
Aceste tristeți se adună și, de multe
ori, o persoană slabă, pesimistă
poate ajunge foarte ușor la depresie, deznădăjduire și disperare, care
sunt la rândul lor păcate. Aceasta
poate fi o cauză a sinuciderii: persoana în cauză se simte singură, inutilă
și nu găsește nicio cale de scăpare
din problemele pe care le are. Unii
se sinucid pentru că nu au curajul de
a înfrunta adevărul sau pentru că își
închipuie că au pierdut totul. Alții se
sinucid deoarece au datorii pe care
nu le pot plăti, sau întrucât suferă
de o boală letală și le este frică de
durere.
Motivele sunt foarte diverse, dar
cel mai important este să ne gândim
la ce putem face noi pentru a împiedica oamenii să comită astfel de
acte disperate. În primul rând, consider că este de datoria noastră să ne
oferim ajutorul de fiecare dată când
ne este cerut, dar nu numai atunci. În
al doilea rând, ar trebui ca fiecare să
fie mai atent la ce se întâmplă în jurul lui și nu doar la propria persoană
și atunci când observă pe cineva
trist, să-l înveselească, să-l asigure
că totul va fi bine dacă are credință
și că Dumnezeu nu uită pe nimeni.
Dumitriu Sabina, XI C

Am iubit pătimirea

S

fântul Luca al Crimeei a fost
un doctor fără de arginţi, un
ierarh mărturisitor pentru
credinţă în anii plini de încercări ai
bolşevismului, un om cu o excelentă
putere interioară, o veşnică dragoste
pentru oameni, dar mai ales pentru
Dumnezeu.
Numele său era Valentin Felixovici
Voino-Iaseneţki. În familie, Sfântul
Luca nu prea a primit o educaţie
religioasă, însă el afirmă că “dacă
se poate vorbi de o religiozitate
moştenită, pe aceasta a moştenit-o
de la tatăl lui”. Încă din copilărie, el
a avut o înclinaţie pentru desen, pictând în tinereţe icoane.
A intrat la Facultatea de Medicina
din Kiev, cu toate că nu-i placeau
deloc ştiinţele naturale. “Eu studiasem medicina cu singurul scop de a
fi toată viaţa medic de ţară, pentru
a da ajutor oamenilor sărmani’. Fără
a avea pregătire specială în domeniul chirurgiei, a început să opereze în spitalul Crucii Roşii de lângă
oraşul Cita, rezultatele fiind minunate. Muncea foarte mult, operând
la spital, primind bolnavi în ambulatoriu, mergând pe teren şi făcând
diferite cercetări, el însuşi afirmând:
”nu am măsură în muncă şi deja sunt
extenuat”. În sala de operaţie exista
o icoană, la care doctorul se ruga
la începutul fiecărei operaţii. Mulţi
medici povesteau că “se comporta

cu foarte multă dragoste și acorda
profundă atenţie fiecărui bolnav, atitudinea lui faţă de bolnav fiind una
ideală”. Suferea foarte mult dacă se
întampla să moară vreun bolnav în
timpul operaţiei, aceasta trăind cu
greu imensa emoţie pe care decesul
i-o provoca.
S-a întâmplat ca o dată să ia
apărarea unui coleg de-al său arestat fără nicio vină, în discursul său
integrându-se renumita replică: “Pe
Dumnezeu nu L-am văzut, dar am
operat mult pe creier si deschizând
cutia craniană nu am văzut acolo nici
mintea şi nici constiinta”.
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Sfântul Luca nu numai că vindeca
bolnavii, însă pe foarte mulţi dintre ei i-a ajutat şi material. El a trimis, spre exemplu, o asistentă de la
spital să caute în tot oraşul oameni
săraci, bolnavi, lipsiţi de ajutor… El
spunea: “Principalul în viaţă este să
faci bine oamenilor. Dacă nu poţi să
faci un bine mare, străduieşte-te să
faci măcar unul mic”. A corespondat
cu celebrul fiziolog -om de adâncă
credinţă- academicianul Ivan Pavlov.
Tot în Cita s-a căsătorit cu o soră de
caritate, numită “soră sfântă”, care se
remarca prin bunătate și blândeţe.
La îndemnul Preasfinţitului Inochentie, a fost hirotonit preot de praznicul Întâmpinării Domnului, din
anul 1921. Mai apoi a fost hirotonit
episcop în bisericuţa Sfântului Nicolaie al Mirelor Lichiei, “fără sunet de
clopote şi cu uşile închise”. A devenit arhiereu pe 18/ 31 mai 1923. I-a
fost dat numele Sfântului Apostol
Luca, doctor și iconar.
După puţin timp
de la aceasta a fost
arestat de GPU (organ represiv al fostei
securități sovietice).
A fost închis și a fost
mutat prin diferite
locuri, în condiții mizerabile (“beciul era
foarte murdar si plin
de excremente…dar
nu voi uita niciodată
cum se auzeau focurile de armă când au
fost împuscați caza-
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cii”). I s-a interzis de către GPU să
mai binecuvânteze bolnavii, să mai
predice în mânăstire, dar el s-a împotrivit, răspunzând plin de curaj;
pentru aceasta, în mijlocul iernii, a
fost exilat şi mai departe, la Oceanul Îngheţat, lucru echivalent cu un
asasinat (trebuia să călătorească
într-o sanie deschisă şi nu avea
îmbrăcăminte călduroasă).Plecarea
din exil i-a fost anunţată de Dumnezeu Sfântului, împlinindu-se prin
aceasta mai multe minuni.
Pe 23 aprilie 1930, în timpul Sfintei Liturghii, Sfântul Luca a primit
convingerea că va fi arestat din nou.
A fost arestat a doua oară, în aceeaşi
seară; în lipsa sa a fost demolată o
biserică, pentru care Sfântul ar fi
vrut să sufere moarte mucenicească.
Vlădica Luca a ascultat toate neroziile de care fusese acuzat; de pe
el curgeau şiroaie de sudoare, de
slăbiciune îi tremurau mâinile, genunchii i se îndoiau;
după câteva ceasuri,
episcopul era deja în
spitalul închisorii. Inima îi cedase. Se dorea
ca Sfântul să-și lepede
cinul arhieresc; atunci Sfântul a declarat
greva foamei. Începuse să vomite sânge,
starea de sănătate i se
înrăutaţea. I s-a spus
că trebuie să meargă
în Kotlas, iar de acolo
a fost mutat în Arhanghelsk.

A fost arestat a treia oară. Interogatoriile pe bandă rulantă,
nenumăratele greve ale foamei,
mâncarea proastă, comportamentul mult prea urât al cekiştilor l-au
îmbolnăvit trupeşte, însă “i-au
întărit sufletul si i l-au călit”. În cele
din urmă, după multe interogatorii, a fost trimis în Siberia, unde a
început să lucreze într-un spital. El
vorbea pe faţă despre credinţa sa
şi spunea: “Oriunde m-ar trimite,
peste tot este Dumnezeu”. Episcopul trăia aproape la limita de jos
a sărăciei. Ca în totdeauna, vlădica
răbda totul cu adâncă încredinţare
în voia lui Dumnezeu. Într-una din
scrisorile adresate fiului lui, Mihail,
el scria: “Am iubit pătimirea, fiindcă
minunat curaţeşte sufletul”. I s-au
îmbunătăţit condiţiile de trai şi după
foarte mult timp, la insistentele
Sfântului s-a deschis o biserică, iar
el a fost numit Arhiepiscop de Krasnoiarsk, continuându-şi munca în
spital. El îi scria fiului său: “M-am
lepădat în chip adevărat şi adânc de
slava medicală…pentru mine niciun
lucru lumesc nu mai are acum vreun
preţ”.
El continua să vindece şi să opereze chiar şi în exil; nu o singură dată
a lucrat împreună cu alţi medici la
spitalele din locurile exilurilor, însă
pentru acesta el nu lua niciun ban.

El obişnuia să le spună pacienţilor:
“Dumnezeu este Cel ce v-a vindecat
prin mâinile mele. Rugaţi-vă Lui”.
În anul 1946 a primit premiul
Stalin clasa întâi pentru lucrările
Studii de chirurgie septic şi Reacţii
tardive în cazuri de răni infectate ale
articulaţiilor mari. A împărţit toţi banii primiţi odată cu premiul orfanilor
de război.
În mai 1946 a fost numit arhiereu
al Simferopolului și al Crimeei. În
anul 1958 a fost lipsit complet de
vederea trupească şi răspunzând
mirării provocate de liturghisirea
lui fără greş a zis: ”Cel ce şi-a închinat viaţa Domnului nu poate fi
nicioadată orb, fiindcă Dumnezeu îi
dă lumină la fel cu cea de pe Tabor”.
Arhiepiscopul Luca a murit în ziua
de 11 iunie a anului 1961 şi a fost
înmormântat în Simferopol, unde a
fost arhiereu timp de 15 ani. A fost
canonizat pe 25 mai 1996.
Forţa sa interioară a fost, poate,
mai presus de orice altă calitate a
sa, fiind permanent hrănită de Dumnezeu. Pe aceasta Sfântul a găsit-o
mereu în adâncul sufletului, ca un
impuls puternic, dătător de viaţă, de
nădejde; el a arătat infinită dragoste
tuturor, preschimbând oriunde, în
chip minunat, cenuşa bolşevismului
în aurul credinţei şi al nădejdii.
Popa Andreea, XI B
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Smerita Cugetare

S

merenia este starea de umilinţă
a cuiva, de modestie în comportamentul şi activitatea sa,
stare opusă mândriei.
Smerenia este cuvînt cu conţinut
pur creştin şi se înţelege, ca un dar de
sus şi o cunoaştere de sine în raport
cu Dumnezeu şi cu semenii noştri,
dar care trebuie cultivat şi păstrat,
fiind totodată şi o virtute. Ea este o
imitare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus
Hristos, Care, Dumnezeu fiind, «S-a
deşertat pe Sine (de slavă), luând
chip de rob», «S-a smerit pe Sine,
ascultător făcându-Se pînă la moarte
şi încă moartea pe cruce» (Filipeni
2, 6-8). Şi «întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat» (Faptele Apostolilor 8, 33). De aceea, El îndeamnă
pe cei ce-L
urmează
:
«Luaţi jugul
Meu asupra
voastră şi vă
învăţati de
la Mine că
sunt blând
şi smerit cu
inima» (Matei 11, 2.9).
Se
vorbeşte şi
de «smerenia
Maicii
Domnului»
(Luca l, 48).
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După exemplul smereniei Domnului
s-au smerit şi apostolii şi creştinii
«în slujbă, slujind Dom¬nului cu
toată smerenia» (II Corinteni 11,
7; 12, 21). La rândul lor, apostolii
îndeamnă pe creştini a trăi în smerenie. Astfel, Apostolul scrie efesenilor : «Vă îndemn eu, cel întemniţat
pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi
fost chemaţi, cu toată smerenia şi
blândeţea, îngăduindu-vă unul pe
altul» (Efeseni 4, l-2). Iar filipenilor
le spune: «Nu faceţi nimic din duh
de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu
smerenie, unul pe altul socotească-l
mai de cinste decât el însuşi» (Filipeni 2, 3). Sau : «Fiţi toţi într-un gând
împreună-pătimitori, iubitori de fraţi,
milostivi,
smeriţi» (I
Petru 3, 8).
Smerenia
se
recomandă
a t â t
săracilor
(cf.
Matei
5, 3), cât şi
celor bogaţi
(Iacov
1,
10; 4,10),
sporindule harul şi
lucrarea
Duhului

Sfânt. Dumnezeu răsplăteşte smerenia şi pe cei smeriţi: «Îmbrăcaţi-vă
în smerenie - zice sfântul apostol
Pe¬tru - pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har» (I Petru 5, 5);
sau, cum zice sfântul Iacov: «Celor
smeriţi le dă mai mare har» (Iacov
4, 6). El pe unii îi înalţă, dar pe alţii
îi coboară. «Pogorât-a pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe
cei smeriţi» (Luca l, 52). De aceea
şi Hristos zice: «Cine se va smeri pe
sine ca pruncii, acela este cel mai
mare în îm¬părăţia cerurilor» (Matei 18, 4). Sau «cine se va înălţa pe
sine se va smeri şi cine se va smeri
pe sine se va înălţa» (Matei 23, 12).
Dumnezeu caută la smerenia robilor
Săi (Luca 1, 48) şi mângâie pe cei
smeriţi (I Petru 5, 6).
Trupul creştinului trebuie să
devină un «trup al smereniei» asemenea trupului lui Hristos, spre a
putea fi ridicat şi schim¬bat în trup
de slavă si nemuritor (cf I Corinteni
15, 51-54) la Parusie. Căci atunci,
Hristos «va schimba la în¬făţişare
trupul smereniei noastre, ca să fim
asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate» (Filipeni 3, 21).
Există însă şi o falsă smerenie,
pe care o afişau fariseii (Matei 23,
25), ca şi toţi ereticii de atunci şi de
totdeauna. La adresa acestora spune
Sfântul Pavel: «Nimeni să nu vă
smulgă biruinţa printr-o prefăcută
sme¬renie şi printr-o făţarnică închinare la îngeri...» (Coloseni 2, 18), prin

poruncile Legii (21-22), care au doar
«oarecare înfăţişare de înţelepciune,
în păruta lor cu¬cernicie, în smerenie şi în necruţarea trupului, dar
n-au nici un preţ...» (Coloseni 2,
23). Starea de smerenie este una
de interiori¬zare «din inimă» şi e
opusă celei de mândrie. «Dumnezeu mângâie pe cei sme¬riţi» (II
Corinteni 7, 6) şi-i înalţă (Luca 1,
52), coborând pe cei puternici de
pe tro¬nuri, ca pe trufaşi, pentru
că: «Dumnezeu celor mândri le stă
împotrivă, iar celor smeriţi le dă har»
(I Petru 5, 5).
Smerenia, această virtute
generală, în care se concentrează şi
sintetizează toate celelalte virtuţi
creştine, întreţine urcuşul neîncetat
al creştinului, este sursa lui de tot
mai deplină înălţare şi înduhovnicire. Actul de mare discernământ, care
ne păzeşte de aceste dezechilibrări
duhovniceşti şi de cădere, este smerita cugetare. Lipsit de smerenie, orice
efort duhovnicesc, oricât de aspru şi
spiritual ar fi el, îşi pierde conţinutul
său profund şi se depărtează total
de scopul adevărat, transformând
răsplata în pedeapsă; după cum
şi prezenţa şi dobândirea smeritei
cugetări înalţă creştinul deasupra
puterilor sale fireşti, făcându-l Dumnezeu prin participare, după har sau
prin lucrare.
Smerenia este privirea noastră
şi ochiul nostru critic ce ne face să
vedem adevărata valoare a faptelor,
gândurilor şi cuvintelor noastre şi,
raportându-le la un criteriu pro-
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fund duhovnicesc, să discernem şi
să urmărim ceea ce este superior
lor. Smerenia are în trăirea creştină
un rol capital. Alături de pocăinţă,
ea ne ajută să ne apropiem de
scopul existenţei noastre: actualizarea chipului lui Dumnezeu din
noi în asemănarea deplină cu El.
Ea întreţine în noi dorul de culmile
existenţei creştine, ne arată calea sau modul împlinirii lui tot mai
depline, iar odată atinse aceste culmi, ne păzeşte să nu cădem din ele
şi să risipim eforturile noastre. Smerenia este deci virtutea care ne ajută
la dobândirea şi lucrarea virtuţilor,
întreţinând în noi dorinţa ostenelii
după ele, iar atunci când le-am
dobândit, ne ajută să le păstrăm şi
ne introduce în universul de taină şi
profund al spiritualităţii lor.
Din aceste motive, Părinţii
duhovniceşti, cei care ne-au arătat
că virtutea smereniei are doar o
limită negativă -căderea în păcatsunt cei care vor să ne convingă şi
pe noi de semnificaţia fundamentală
în plan spiritual a „sfintei smerenii“.
Virtutea smereniei, poate fi defintă
drept „unirea prin cunoştinţă a
neputinţei omeneşti cu puterea
dumnezeiască”. Pe măsura dobândirii ei şi a experierii ei tot mai accentuate, smerenia are ceva din smerenia Mântuitorului pe Cruce şi de
aceea este o forţă spirituală care ne
dă putere şi nădejde în sensul eforturilor noastre şi în valoarea lor în
veşnicie.
Ea nu este o simplă vir-
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tute omenească, ci o virtute
dumnezeiească,
îngerească
şi
omenească, pentru că „în această virtute se nevoiesc şi pe ea o păzesc şi
îngerii şi toate acele Puteri strălucite
şi dumnezeieşti, ştiind cu ce cădere
a căzut satana, mândrindu-se”.
Potrivit Avei Dorotei, despre smerenie nu poate vorbi cu adevărat
decât cel care a aflat-o prin „cercare”, prin nevoinţă, prin fapte. Calea spre smerita cugetare este aceea
a ostenelilor trupeşti şi sufleteşti,
căci „osteneala smereşte trupul, iar
trupul smerindu-se, se smereşte
împreună cu el şi sufletul”.
Această smerenie trupească trebuie să ducă la adevărata smerenie,
cea interioară, la darul „smeritei
cugetări”. Eforturile şi nevoinţele
trupeşti nu folosesc la nimic dacă
nu duc la conştiinţa smerită a
păcătoşeniei noastre, a micimii şi
nevredniciei personale, în raport
cu Dumnezeu şi cu semenii noştri.
Adevărata stare de smerenie stă “nu
în haina neîngrijită, aspră şi soioasă,
în care mulţi socot că stă toată virtutea, ci ea vine din inimă zdrobită şi
stă în duh de smerenie”.
Smerenia este începutul şi culmea
virtuţilor creştine, căci „nu cade, ci
ridică din cădere pe cei ce o au”.
Smerenia pune începutul urcuşului
scării duhovniceşti descrise de Sfântul Ioan Scărarul în Filocalia (vol.
9), iar iubirea, fiind sfârşitul treptelor virtuţii şi al urcuşului scării
spre înălţime, scoate pe cel ce îşi
sprijineşte paşii pe ea la păşunile vii

şi nepătate ale firii dumnezeieşti”.
Iubirea înalţă, în timp ce smerenia,
susţinându-i pe cei înălţaţi, nu-i lasă
să cadă niciodată.
Lucrarea smereniei este paradoxală:
cu cât te smereşti mai mult, cu atât
vei fi înălţat mai mult spre culmile
sfinţeniei, şi, dimpotrivă, cu cât te
înalţi pe tine mai mult, cu atât afli
prilejul să te smereşti mai adânc.
Dacă mândria acoperă pentru ochii noştri infinitul realităţii lui

altora” zice părintele Stăniloae.
Starea de smerenie este adevărata
creştere şi înălţare a fiinţei umane
pentru că este o creştere şi o înaintare spre şi în Dumnezeu, izvorul
vieţii veşnice. Smerenia este fereastra sufletului nostru curăţată şi
deschisă mereu către Dumnezeu şi
spre umanitate, spre semeni şi spre
noi înşine. Omul smerit se pleacă
înaintea semenului său ca înaintea
lui Dumnezeu, dar fără să sărăcească

Dumnezeu, smerenia îl descoperă...
Trebuie să te faci mic de tot, mic
până a te socoti nimic, ca să vezi
măreţia lui Dumnezeu şi să te simţi
umilit de lucrarea Lui. Smerenia
este înţelepciunea cea mai larg
cuprinzătoare. Cel smerit, departe
de a sărăci, îmbrăţişează din infinit
mai mult decât oricare altul şi oferă

cumva, ci cuprinzând şi îmbrăţişând
mult mai mult decât oricare altul şi
oferind altora.
Sfântul Calist Patriarhul spune că
“smerenia e început al vederii şi vederea, desăvârşirea smereniei. De-ar
cunoaşte cineva înţelepciunea lumii
întregi, fără smerenie e cu neputinţă
să dobândească vederea cea înaltă”.
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Trebuie să ne smerim neîncetat, dacă
vrem ca faptele noastre să nu ne
smerească ele însele, prin puterea
lor de evidenţă şi să nu se întoarcă
împotriva noastră. Să ne pocăim şi să
ne smerim pentru şi după fiecare cuvânt, gest sau faptă a noastră, dând
loc lucrării tainice a smereniei şi
nădejdii că Dumnezeu va completa
şi desăvârşi slăbiciunea şi neputinţa
noastră.
Diadoh, episcop al Foticeii vorbeşte despre două etape în dobândirea „sfintei smerenii” sau despre
două smerenii: una dobândită la
mijlocul nevoinţelor noastre şi alta,
primită la sfârşitul acestora, ca dar
dumnezeiesc. Cea dintâi formă
de smerenie produce întristare şi
descurajare, cu privire la noi înşine
şi la neputinţa firii noastre, slăbită
de păcat şi într-o luptă grea, de
înălţare spirituală. Cea de-a doua
formă sau etapă a smereniei - smerita cugetare, care se dăruieşte de
către Însuşi Dumnezeu, cuprinde o
bucurie împreunată cu o sfială plină
de înţelepciune duhovnicească.
O primă formă de smerită cugetare constă în a socoti cineva pe
aproapele său mai înţelept decât
este el şi în a se socoti pe sine mai
prejos de toţi.
Cea de-a doua formă de smerenie,
„smerenia desăvârşită a sfinţilor”,
constă în a pune pe seama lui Dumnezeu toate faptele noastre bune.
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Aceasta este smerenia adevărată, a
sfinţilor, ca un dar dumnezeiesc.
Cel smerit nu este tulburat de nici
o silă, de nici un necaz sau neajuns
şi aceasta pentru că are cugetul
toată vremea în odihnă, în afara lumii acesteia. De aceea, el le primeşte
pe toate cu mulţumire, ca venind de
la Dumnezeu. Smerenia nu are limbă
- după cum spune Isaia Pusnicul să vorbească despre semenii noştri
care îşi nesocotesc lucrarea lor sau
despre cei ce gândesc răul despre
altcineva. Ea nu are ochi şi privire
care să ia seama la scăderile altora;
nici urechi să audă cele ce nu îi aduc
vreun folos duhovnicesc. Singurul
lucru pe care îl cugetă, îl rosteşte,
îl vede, îl aude şi îl arată tutoror
este scăderile sale şi lipsa sa de
desăvârşire.
Numai smerindu-ne vom putea să
ne vedem cum ne văd ceilalţi şi cum
de fapt suntem în realitate, ajutându-ne să umplem golurile cu fapte
bune, cu „lutul smereniei”.
Desăvârşirea smeritei cugetări, ne
arată acelaşi Sfânt Isaac Sirul, constă
în a nu ne supăra când suntem
învinuiţi pe nedrept, ci a primi cu bucurie defăimările mincinoase, cerând
iertare de la cel ce ni le aruncă pe
nedrept. Prin urmare, cel ce a dobândit în inima lui smerita cugetare, s-a
făcut mort lumii, păcatului şi deci şi
ispitei.
Melniciuc-Puică Teofil, X A

Muntele Athos

Î

ntr-o lume a ispitelor şi a
păcatelor Muntele Athos este
o puternică cetate a ortodoxiei. Rupt de lume printr-o graniţă
naturală, Athosul este loc de refugiu şi linişte pentru monahii care
fug de grijile vieţii pământeşti şi vor
să poarte război direct cu duhurile
răutăţii. Înainte de Hristos, în Athos
erau câteva cetăţi greceşti şi pe cel
mai înalt vârf, Athon, o uriaşă statuie
a lui Apollo. Când Maica Domnului
cu Sfântul Apostol Ioan au trecut pe
acolo, statuia lui Apolo a prins viaţă
şi a zis: „Nu pot răbda apropierea
Maicii Domnului celui adevărat” şi
s-a aruncat în mare. Atunci populaţia
s-a botezat întru Hristos şi mai târziu
a devenit un loc închinat Sfintei Fecioare, unde au voie sa intre doar
bărbaţii.
Schitul Podromu
Schitul Podromu este unul dintre cele două schituri româneşti
din Athos. El datează din secolul al
XVIII-lea sub numele de „Chilia de la
Vigla Inicopole”. Însă era cunoscută
şi ca „Podrumu” ce înseamnă
„Înaintemergător” şi vine de la hramul acestuia. Prin 1810 trei călugări
români din obştea Mănăstirii Neamţ,
Iustin, Patapie şi Grigorie, cumpără
de la Marea Lavră schitul Podromu,
pe atunci părăsit de călugări. Ei zidesc un schit în toată regula cu 50

de chilii. În 1840 schitul Podromu
a fost pustiit de către turci şi egumenul Patapie fuge cu actele bisericii la mănăstirea Neamţ. În 1848 doi
călugări de la Neamţ, Natanil Ionescu şi Irinarh Roseti, pleacă cu actele
de la Podromu şi cu 3.000 de galbeni de la domnitorul Grigore Ghica, la
Athos. Obţin aprobarea de la Marea
Lavră şi până în 1866 construiesc o
adevărată biserică. De atunci şi până
în zilele noastre, schitul s-a dezvoltat, ajungând cea mai mare aşezare
monahală românească din Athos.
Schitul Podromu a fost prima
biserică la care am fost în Athos.
Cum am ajuns la schit am primit
kerasma, un fel de trataţie constând
în o bucată de rahat şi un păhărel
de ouzo, tărie grecească. Apoi am
participat la slujbă şi m-am închinat la Sfintele Moaşte şi la icoana

Podromiţa, o icoană ce nu a fost
pictată de mână omenească, ci s-a
pictat singură. Fiind prea mulţi oa-
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meni cazaţi, mirenii au fost culcaţi în
curte pe nişte folii de plastic. În acea
curte, în sacul de dormit şi cu cerul
înstelat deasupra capului, mi-am
petrecut cea mai frumoasă noapte
din viaţa mea. Păcat că nu a durat
mai mult! Aceasta deoarece la ora
patru noaptea au început clopotele
să bată trezirea, şi să se asigure că
nu mai dorm, un călugăr „sadic” a
început să bată toaca la capul meu.
Deşi au urmat multe experienţe interesante, nu o să uit niciodată noaptea petrecută la Podromu.
Schitul Lacu
Al doilea schit românesc, Lacu,
este mai la nord. Datând tot din secolul al XVIII-lea,schitul Lacu a fost
reînoit odată de ieromonahul Daniil
şi în secolul al XIX-lea a fost încă
odată reînoit de ieromonahul Nicolae. În prezent, spre deosebire de
schtiul Podromu, schitul Lacu are
chiliile împrăştiate, şi doar duminică
se adună toţi să slujească la vechia
biserică de piatră cu hramul „Sfântul
Mucenic Dimitrie”.
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La schitul românesc Lacu am stat
la ieromonahul Ştefan, un bătrân
călugăr cu voce nazală. Mâncarea
şi cazarea au fost foarte bune şi la
slujbă am participat cu mare plăcere
deoarece era unul din puţinele locuri
în care se slujea în limba română.
Deşi sunt doar două schituri
româneşti, călugări români întâlneşti
cu duiumul pe la toate mănăstirile. Ei
sunt reprezentanţii României, a doua
ţară ortodoxă ca mărime. În acel loc
sfinţit, ei se roagă împreună cu alți
monahi, de diferite etnii (greci, ruşi,
bulgari, sârbi etc.) pentru întreaga
lume. Se spune că atunci când va
pieri Athosul, va fi sfârşitul lumii.
Deși pentru o parte a lumii contemporane un astfel de loc este
pare o absurditate, pentrul omul
duhovnicesc este o oază de liniște
și rugăciune neîcetată, de regăsire
lăuntrică, de trăirea unor experiențe
mistice greu de explicat omului
nedeprins cu rugăciunea “Doamne
Iisuse”...
Pescaru George, X C

Nicolae Steinhardt- fericirea revelației

S

e naște pe data de 29 iulie
1912 în comuna Pantelimon,
lângă București, într-o familie
everiască. Primește numele Nicu
- Aurelian Steinhardt. Tatăl său, inginerul și arhitectul Oscar Steinhardt,
era directorul fabricii de mobilă și
cherestea. Oscar Steinhardt a participat activ la Primul Război Mondial, fiind rănit la Mărăști și decorat
cu ordinul ”Virtutea Militară”. Între
anii 1919 și 1929 fiul urmează cursurile școlii primare și ale liceului
"Spiru Haret", unde îl are drept coleg
mai mare pe Constantin Noica. După
1929 frecventează cenaclul literar
"Sburatorul" al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-se în el germenii
viitorului literat. Își ia licența în Drept
și Litere în 1934, la Universitatea
din București și publică primul său
volum: ”Îngenul…tinerilor”. În 1936
își susține la Bucuresti doctoratul
în Drept Constituțional. Între 19371938 călătorește în Elveția, la Viena, la Paris și în Anglia, întreginduși bagajul de cunoștințe. În 1939
revine în țară și lucrează ca redactor la "Revista Fundațiilor Regale",
la recomandarea lui Camil Petrescu.
Este înlăturat din funcție în 1940, în
cadrul acțiunii de ”purificare etnică”,
acțiune ce debutează sub guvernarea Antonescu-Sima. De acum
urmează pentru Nicolae Steinhardt o
perioadă aspră, de privațiuni pe mo-

tive entice. Din 1944 revine la vechiul post de la ”Revista Fundațiilor
Regale”, depunând o intensă activitate publicistică și ciritcă, dar între 1948 și 1959 este supus altor
privațiuni, alături de majoritatea
intelectualilor români. În anul 1959
este convocat la Securitate, unde i se
cere să fie martor al acuzării pritenului său, Constantin Noica. I se spune
că refuzul se va solda cu arestul și
implicarea în "lotul intelectualilor
mistico-legionari". Cu toate acestea refuză, fiind condamnat în ”lotul
Pillat - Noica” la 13 ani de muncă
silnică, sub acuzația de "crimă de
uneltire contra ordinii sociale".
Condamnarea înlătură "orice dubiu,
șovăială, teamă, lene, descumpănire"
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(Primejdia mărturisirii) și amplifică
dorința de a se boteza. Astfel, la
15 martie 1960, în închisoarea Jilava, ieromonahul basarabean Mina
Dobzeu îl botează întru Iisus Hristos.
Naș îi este Emanuel Vidrașcu, iar ca
martori ai tainei îi are pe Alexandru
Paleologu, doi preoți romano-catolici, doi preoți uniți și unul protestant, "spre a da botezului un caracter
ecumenic" (Jurnalul fericirii).
Convertirea la creștinism dă
naștere cărții ”Jurnalul fericirii”, care
constitue, după propria-i mărturie,
testamentul literar al lui Steinhardt.
Deși este confiscată în repetate rânduri de Securitate, această operă
reușește să traverseze granițele
țării, iar între anii 1988 și 1989 este
difuzată în serial la microfonul postului de radio ”Europa Liberă” de
către Monica Lovinescu.
”Jurnalul fericirii” este o adevărată
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capodoperă a literaturii, scrisă de
un om care are curajul de a ”ieși din
posibil, din contabilitate, pentru a
concepe paradisul”(Jurnalul fericirii). Cartea lui Nicolae Steinhardt nu
are character memorialistic, nu are
o ordine cronologică a evenimentelor, accentuându-se interpretarea
acestora în sens mistic. Pentru omul
acesta suferința îndurată în închisorile comuniste nu a însemnat abrutizare sau deznădejde, ci trezirea
conștiinței prin Hristos, “din apă
viermănoasă şi duh rapid” (Jurnalul
fericirii). Prizonieratul a însemnat
fericirea revelației, fiind o aventură
a conștiinței, o mărturisire a drumului lung pe care rațiunea și simțirea
le urmează pentru a înțelege și
trăi condiția de creștin. Fericirea
sa este fericirea omului liber întru Hristos, căci: ”Conştiinţa unui
adevărat creştin nu se poate închiria.
Adevărata
libertate
este
creştinismul.
Hristos ne arată
calitatea de oameni liberi, de
nobili.” (Jurnalul
fericirii).
Este supus rigorilor detenției din
închisorile comuniste de la Jilava, Gherla, Aiud
etc. până în august 1964, când
este eliberat, în
urma
grațierii

generale a deținuților politici. Îndată
după eliberarea din detenție, la
schitul bucureștean Dărvari, își
desăvârșește Taina Botezului prin
Mirungere și primirea Sfintei Euharistii. După eliberare, la insistențele
prietenilor săi, Constantin Noica și
Alexandru Paleologu, reintră în viața
literară. Odată cu volumele”Între
viață și cărți”, publicat în anul 1976
și”Incertitudini literare” din 1980,
începe ”deceniul operelor de autor”.
Tot în anul 1980 este primit în
mănăstirea Rohia de către IPS Iustinian Chira, care îl primește în
ocrotirea sa, dar si de părintele Serafim Man, starețul mănăstirii care
îl integrează în obște. Este călugărit
pe data de 16 august 1980 de
către Arhiepiscopul Clujului, IPS
Teofil Herineanu. Monahul Nicolae “Delarohia”, așa cum este adeseori numit, mărturisește: ”Pentru mine creștinarea se confundă
cu o poveste de dragoste: o dublă
îndrăgostire de Biserica creștină și
de neamul românesc.” La mănăstire
împlinește funcția de bibliotecar,
punând în ordine cele peste 23.000
de volume ale mănăstirii, iar în paralel își intensifică activitatea literară,
dar și preocupările legate de viața
mănăstirească și literatură. Volume

publicate în această perioadă sunt:
Geo Bogza - un poet al Efectelor,
Exaltării, Grandiosului, Solemnității,
Exuberanței și Patetismului (1982),
Critică la persoana întâi (1983), Escale în timp și spațiu (1987) și Prin
alții spre sine (1988). Aceste volume
îl impun ca un eseist de marcă al literaturii române.
A trecut la cele veșnice la 29
martie 1989 în spitalul din Baia
Mare, la înmormântarea sa, riguros supravegheată de securitate(!),
strângându-se totuși cei mai buni
prieteni, alături de care a suferit
nedreptățile regimului comunist
ateu. Cea mai importantă parte a
operei sale nu a putu fi publicată în
timpul vieții sale și a apărut postum,
datorită conjuncturii politice favorabile, creată de Revoluția din decembrie 1989. Aparițiile postum sunt:
"Jurnalul fericirii" (1991), "Monologul polifonic" (1991), "Dăruind,
vei dobândi" (1992), "Nicolae Steinhardt. Monahul de la Rohia răspunde
la 365 de întrebări incomode adresate de Zaharia Sângiorzan" (1992
și 1998), "Primejdia mărturisirii"
(1993) și "Drumul către iubire"
(1999).
Surdu Daniela, XII C
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Persecutarea creștinilor

L

a ce ne referim exact atunci
când vorbim despre persecuții?
Este vorba despre acele acțiuni
îndreptate asupra comunităților
creștine, care au ca scop principal
distrugerea acestora.
Deși, în mod obișnuit, nu ne dăm
seama, istoria erei începute odată
cu cel de-al douăzeci și optulea an
de domnie al împăratului de atunci
Octavian Augustus (anul 0), a fost și
este încă plină de astfel de acte. Ele
au început odată cu domnia lui Nero
(anul 64) și, chiar dacă, perioada
efectivă a lor s-a încheiat odată cu
Edictul de la Mediolanum (anul 313),
ele continuă și în ziua de astăzi.
În antichitate, acțiunile împăraților
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persecutori erau, din punctul lor
de vedere, oarecum susținute: este
vorba despre polisemia substantivului „împărat”; romanii îl considerau pe Iisus drept un împărat politic,
lumesc, nici de cum unul ceresc, care
ar fi putut pune în pericol puterea
Romei.
Câteva sute de ani după legalizarea, și mai apoi, oficializarea
creștinismului, acestea au luat, în
Europa, un caracter de-a dreptul
stupid: mă refer la inchiziție, despre
care se poate afirma că a întreprins
acțiuni de persecuție. Caracterul stupid provine din faptul că, în această
situație creștinii au fost persecutați
de Biserica Romano-Catolică însăși,
invocându-se acuzații
absolut aberante, de
tipul: „Omul acesta
susține că Pământul
este rotund! Nicăieri
în cărțile sfinte nu ni
se spune așa ceva! În
concluzie, acesta este
un eretic care trebuie
ars pe rug!”.
Astăzi, cu tot cu
„Declarația drepturilor și libertăților omului și cetățeanului” și
nenumărate astfel de
documente și tratate,
lucrurile nu par a sta
mai bine. Ceea ce se
întâmplă este că nu

observăm persecuțiile contemporane, dat fiind că ele s-au mutat din
Europa în Asia, mai precis în nucleele
musulmane și budiste.
Dovada stă, spre exemplu, în statistici precum cea care afirmă că astăzi,
1 din 20 de irakieni este creștin, în
condițiile în care, pe la 1900, vorbeam despre 1 din 5. Răsfoind niște
materiale pe această temă, mi-a sărit
în ochi faptul că unul dintre liderii
Al-Qaida din Peninsula Arabică, care
pe lângă că a plănuit răsturnarea
monarhiei saudite și a chemat la
uciderea creștinilor din țara sa,
dorește să atace Israelul, unde se
află leagănul religiei ceștine.
Un atentat terorist cu bombă a
avut loc, în data de 23 septembrie
2012, în fața Catedralei Sfântul Ioan
din oraşul Bauchi (capitala Nigeriei) și s-a soldat cu 6 morți și 48 de
răniți. Guvernul din Laos, ia, în mod
deschis, tot mai multe măsuri împotriva creștinilor, arestând clerici,

cu acuzații false de misiune împotriva statului.
Chiar și în spațiul occidental
există unele tendințe de intoleranță
religioasă, în state precum Franța,
unde orice simbol religios este interzis în spațiul public... totuși, acolo
este vorba despre altceva: pentru
a nu stârni porpulația musulmană
a țării prin interzicerea numai a
iașmacelor și voalurilor care, la drept
vorbind, deranjează, este oarecum
îndreptățită decizia guvernului de a
interzice orice simbol.
Mult mai grave sunt deciziile precum legalizarea homosexualității,
care nu lovește în creștini ca indivizi,
ci în Biserică ca instituție.
Să ne rugăm așadar pentru frații
noștri întru Iisus Hristos, care
sunt groaznic osândiți, mai ales
în condițiile publicării filmului
„Inocența Musulmanilor”, care a
crescut tensiunile dintre creștini și
mahomedani.
Știrbu Radu, XI B
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Viaţa creştină – doar un joc?

Î

ţi plac jocurile pe calculator? Cunosc unul care cred că te-ar impresiona foarte mult. Se numeşte
creştinismul ortodox. Poate un exemplu de titlu mai dramatic pentru
amatorii de acţiune ai zilelor noastre ar fi "Mântuirea finală". Oricum ai
vrea să-l numeşti, este un joc extrem
de provocator, care te face să te implici trup şi suflet odată ce intri în
lumea lui.
Jocul e structurat pe mai multe
nivele. Cu cât încerci să te apropii mai mult de Dumnezeu prin
rugăciune, cu atât mai lesne observi
că ai multe de perfecţionat la eroul
care te reprezintă. Treci de anumite
încercări şi capcane, luptându-te
cu demoni la tot pasul, ajungând la
un nivel avansat. Deşi încercările
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anterioare te întăresc pentru ce va
urma, şi luptele vor deveni tot mai
dificile. Însă un adevărat războinic
se îndrăgosteşte repede şi fidel de
misiunea lui de a duce jocul până la
sfârşit, chiar dacă mai pierde unele
confruntări şi e nevoit să ia nivelul
de la capăt.
Ai şi un ajutor din dotare, care îţi
dă indicaţii în anumite momente de
răscruce: duhovnicul. Uneori nici nu
eşti atent la sfaturile lui, încrezându-te în propria experienţă. Alteori
şi aceste indicaţii sunt neclare şi
până la urmă îţi dai seama de ceea
ce a vrut să sugereze când faptele
sunt împlinite. Dar de multe ori el îţi
salvează pielea şi merită să te încrezi
în el dacă nu vrei să rătăceşti în întuneric, prin realităţi neumblate care
se termină într-un
vid, încercând să
găseşti ieşirea de
unul singur.
Grafica este
extraordinară. Peisajele cu care te
întâlneşti
sunt
parcă mai frumoase
prin mărirea cu care
acestea Îl dovedesc
pe Creator. Iar personajele îţi par
extraordinar conturate, chiar dacă
skill-urile cu care

au fost înzestrate nu funcţionează
mereu aşa cum ar trebui şi, involuntar, te mai enervezi pe ele, buşind tastatura. Iar sunetul tăcerii îmbinate
cu murmurul rugăciunii şi, uneori,
al cântărilor duhovniceşti redau cu
adevărat atmosfera liniştii care te
ajută să înfrunţi suferinţa gălăgioasă
prezentă în tine şi în cei din jur.
Sună bine până acum? Nu pare
decât un alt joc obişnuit, însă odată
ce l-ai încheiat nu dobândeşti doar
o satisfacţie trecătoare şi eventual o
pereche de părinţi furioşi sau o mare
de timp risipit pentru ceea ce este,
până la urmă, doar o viaţă imaginară.
Nu, prin Acest "joc" poţi câştiga
veşnicia. O veşnicie reală în care faci
parte din lumea dobândită.
Şi mai am o veste bună: nu costă
nimic. Pe producător, pe Mântuitorul
Hristos, l-a costat ceva pentru lansarea pe piaţă. Vreo câteva bice, o
moarte pe cruce... Dar speră că tu
te vei bucura din plin de ceea ce a
creeat pentru tine, de raiul în care Îşi
doreşte să ajungi nu dintr-o dorinţă
pătimaşă de a încasa bani şi faimă, ci
din dorinţa de a primi Iubire. O Iubire
la care ne cheamă să fim părtaşi pentru a noastră bucurie şi a Lui. Amin.
Ţupu Miruna, XII D
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Satanismul – expresia dezumanizării
"Disciplinați-vă! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, umblă încoace și încolo, ca un leu care rage,
căutând pe cineva să înghită!"( I Petru 5,8-9).

A

nalizând semnificaţiile pe care le poate dobândi noţiunea
de "satanism", nu există o
definiție general valabilă care să
ilustreze în mod exhaustiv toate
aspectele ce compun fenomenul
de faţă. Membrii care aparțin acestei mișcări formează o asociaţie
anticreștină ce sfidează normele
etice și ţin ședinţe în cimitire, în biserici părăsite pe care le profanează,
sau printre dărâmături. ședințele
frizează patologicul luând o formă
șocantă, adorarea lui Dumnezeu
fiind înlocuită cu venerarea lui Satan. Cinstea absolută acordată spiritelor răului se manifestă adeseori
prin jertfe de animale sau chiar
umane (sacrificarea unui copil „care
nu a avut timp să păcătuiască”),
automutilări, “liturghii negre”, pacturi cu diavolul și orgii sexuale, toate
culminând cu sinuciderea rituală.
Dacă ar fi să figurez câteva repere
pe care se sprijină satanismul m-aș
opri în primul rând la originile acestei mișcari ce se pierd în jurul anilor
’60, perioadă considerată de unii
specialiști ca reprezentând momentul apariției satanismului modern.
În anul 1969 Anton Szandor LaVey
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a redactat un document pe care l-a
prezentat sub forma unui catehism
satanic :„Biblia Satanică“, golită de
orice aspecte de natură teologică,
conţinând parafrazarea rudimentară
și blasfematorie a unor fragmente
desprinse din contexe biblice.
Biblia satanistă promovează prin
conţinutul ei principii care contravin învaţăturilor formulate de Biserica Ortodoxă, fiind o parafrazare,
o răsturnare intenționată a textului

biblic autentic. Totodată, învăţăturile
sataniste neagă cu vehemenţă valorile sociale, luând o poziţie contrară
fată de credinţa în Dumnezeu și
susţinand obsesiv supremaţia dia-

volului.
Însă care este originea etimologică
a cuvântului « diavol »? Acesta
provine din limba greacă şi se traduce prin "învrăjbitor", fiind un
"spirit rău" care dezbină pe om de
Dumnezeu şi care inspiră ură, perfidie şi minciună între oameni. Este
cunoscut şi sub numele ebraic „satana“ ( răul suprem ).
Adepţii acestui cult respectă un
calendar impus de idolul lor. Calendarul desconsideră anii dinaintea lui
LaVey, acesta aparând sub pseudonimul de “Îngerul Negru”. Prin pactul
pe care sataniștii îl incheie cu diavolul se fac părtași la sinucideri,
crime și apostazie. În timpul ritualurilor, discipolii cosumă droguri cu
scopul de a depăși ororile sacrificiului suprem, dar și orgiile sexuale.
În acord cu literatura de specialitate, sataniștii comit crime ca jertfe
închinate lui satan, iar anual, înainte
de încheierea unui an satanic și începutul altuia nou, desemnează o
persoană care aparţine grupării lor,
urmând ca aceasta să fie sacrificată!
Sângele acesteia este colectat întrun pocal din care, într-o ceremonie
fastuoasă, se împărtașesc cei 12
apostoli ( “apostoli ai satanei ”).
Rugăciunea satanistă reprezentativă, care îmbracă forma unui imn
adresat Răului suprem, conţine
urmatoarele: „În numele lui Lucifer, al Iadului şi al celorlalţi îngeri
negri. Tatăl nostru care eşti în iad,
mărească-se numele tău, precum
în iad aşa şi pe pământ. Păcatul cel

de toate zilele dă-ni-l nouă astăzi şi
du-ne pe noi în ispită şi învaţă-ne de
rău. Ave Satan!“.
Făcând referiri la situaţia acestei
mișcări în țara noastră, constatările
sunt îngrijoratoare și au potențialul
de a declanșa un semnal de alarmă.
Curentul satanist din România
a cunoscut în trecutul recent o
accentuată influenţă asupra tinerilor,
iar dacă nu se vor lua cât mai curând
măsuri de combatere a fenomenului
se conturează perspective sumbre
de viitor. Creșterea exponenţială a
actelor de violenţă, omuciderilor,
sinuciderilor sau orgiilor de tot felul pot fi atribuite în mare măsură
activităţii sataniștilor. Îndoctrinarea
tinerilor are loc progresiv prin implicarea în diverse activităţi începând
cu ascultarea muzicii rock, continuând prin consumul de bauturi
alcoolice, combinat cu analgezice,
droguri ajungându-se până la sacrificarea de animale și profanarea de
morminte. Adepţii satanismului ucid
cu o violenţă greu de imaginat, se
automutilează, agreează libertinajul
sexual, totul pentru a intra în graţiile
forţelor malefice.
Îi privesc cu profundă compătimire
pe cei care, constrânși poate de
neîmpliniri și probleme sau făcând
parte din familii dezorganizate, aleg
să ducă o luptă împotriva lui Dumnezeu, semnând pact cu diavolul și
făcându-se robi puterilor demonice.
Astfel, ei înnăbușă scânteia divină
care îi desavârșește ca oameni și
alunecă încet spre întuneric, spre
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dezumanizare,
comiţând
acte
abominabile. Se hrănesc cu falsa
iluzie că satan îi iubește, iar sub
influenţa unei dușmănii nestăvilite
și prinși sub stăpânirea răului, pot
să prindă cu multă greutate mâna
pe care Dumnezeu în calitate de
Iertător le-o întinde. Puși faţă în
faţă cu această realitate dureroasă,
trebuie să sporim cu toţii eforturile de a ne menţine neclinţiti în
adevărata credinţă, într-o lume care
pare că se rostogolește pe o pantă
descendentă, o lume înstrăinată de
adevăratul scop al existenţei, o lume
haotică și dezbinată în care se poartă
un permanent război nevăzut.
Drept încheiere voi expune frânturi din declaraţiile șocante făcute
de un fost satanist care a simţit pe
deplin intervenţia miraculoasă a lui
Hristos Cel Care poartă de grijă tuturor prin iubirea Sa cea nemărginită
pentru oameni.
"Eram într-un cimitir unde avea
loc o ceremonie funebră. Trebuia
să trezim spiritele unor morţi în numele lui satan. Am aprins lumânările,
am spus incantările și am asteptat.
Nu știam exact ce se va întampla,
dar aveam încredere în cel care ne
conducea. În clipa în care ultimele
cuvinte ale ritualului erau rostite,
am simtit o răsuflare rece și mi-
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am pierdut cunoștinţa. Când m-am
trezit eram pe patul unui spital și
o grămadă de medici în jurul meu.
Apoi am vrut să mă ridic și… am
înţeles: eram paralizat de la mijloc
în jos. Au urmat nouă luni de coșmar
în care simţeam cum lumea mea se
prăbușea. Într-o zi, când eram singur
trebuia să ajung la baie. Nu era nimeni să mă ajute. Am apucat cârjele
și am dat să mă ridic. După ce am
facut doi pași am căzut la pământ.
Plângeam de disperare. Ce fusesem și ce ajunsesem… Și atunci s-a
întâmplat ceva extraordinar. Soarele
lumina printre crengile plopilor din
faţa blocului. Și atunci am văzut… pe
perete se vedea o cruce “întoarsă”.
Crucea pe care eu o huleam, cea
pe care o defăimam și spuneam
că e a “Răstignitului” ce și-a primit
pedeapsa pentru trufia lui, crucea
venise la mine. O trimisese la mine,
în clipele în care “Stăpânul” mă uitase. Am simtit cum din mine iese o
flacară. Apoi am leșinat…Când m-am
trezit eram în pat și ai mei erau lângă
mine. Mama plângea. Nu știam de ce.
Și mi-a spus că în timpul leșinului,
inconștient fiind, îmi mișcasem degetele de la picioare. Restul e simplu. În câteva luni mi-am revenit
complet."
Savin Andrei, XI C

Arată-mi cum iubești, ca să- ți spun cine
ești...

S

uperficialitatea când vine vorba de iubire e un nor mare ce
persistă pe cerul tinerilor de
astăzi. Puțini, foarte puțini se “chinuie” să- l cunoască și să- l înțeleagă cu
adevărat pe cel apropiat. Dragoste
adevărată? Sună clișeic. Împreună
pentru toată viața, alături la bine și
la rău? Seamănă cu poveștile spuse
de bunici pe când eram copii și naivitatea ne îndemna să credem și să
sperăm că vom cunoaște o asemenea dragoste.
A te îndrăgosti e ușor, a iubi necesită
timp și o oarecare străduință. Însă
majoritatea adolescenților pretind
ca știu totul despre dragoste, când
de fapt nu au idee cât de departe sunt în relațiile trecătoare pe
care le experimentează, de ceea
ce semnifică
iubirea.
“Te
i u b e s c ”
iși
pierde
treptat
din
importanță,
fiind
spus
dupa câteva
zile de relație,
ignorând
semnificația
aceste două
cuvinte. Întradevar, fizicul
unei persoane
ne captează
ochii trupești,

dar sufletul ne cucerește “ochii”
inimii și ne face să iubim. Ca să
ajungem la sufletul cuiva trebuie
să trecem de bariera trupească, să
vrem să descoperim pe cel de lângă
noi și cum l-am putea cunoaște
în câteva zile, când fiecare om e o
“mare” care așteaptă să-i descoperim “valurile” câteodată domoale,
alteori dezlănțuite? Pe lângă “stele
de mare” găsim și “alge”, iar dacă
la primul “val” mai puternic sau la
prima “algă” încolacită de picior ne
lăsăm păgubași, cum să ajungem la
sufletul omului și să-l iubim?
Am amintit de aspectul fizic, de
trup. Se pune foarte mult accent
pe corpul unei persoane, neglijând
efemeritatea acestuia și sufletul
nemuritor. Iubirea care are la bază
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relații trupești nici nu ar trebui să
se numească iubire, căci este o
simplă atracție, o manifestare a impulsurilor. Obiectul ei îl constituie
plăcerea și atunci când ea nu poate
fi satisfăcută, dispare, unul sau ambii
parteneri căutând o altă persoană
capabilă să le- o ofere. Cel care
aleargă după o astfel de plăcere nu
înțelege niciodată adevăratul sens
și adevărata valoare și înălțime a iubirii și fericirii, de aceea el este un
veșnic neîmplinit, suferind o iubire
neîmpărtășită cum ar vrea. A privi
totul prin ochiul trupesc și a crede că
această modalitate înseamnă a iubi,
reprezintă trăirea vieții într-o sferă
inferioară. Frumusețea împlinirii în
iubire, atât spiritual, cât și fizic, cu o
singură persoană este de necontestat: “Așa că nu mai sunt doi, ci un
singur trup” (Matei 19: 6) . Mai mult
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chiar, dacă “se vor face un singur
trup” (Geneza 2: 24), nu ar trebui să
rămână așa atât cât vor trăi? Căci “ce
a împreunat Dumnezeu, omul să nu
despartă ” (Matei 19: 6).
Cea mai grăitoare definiție a dragostei rămâne cea scrisă în Epistola
I către Corinteni a Sfântului Apostol
Pavel : “Dragostea îndelung rabdă ;
dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu
se trufește. Dragostea nu se poartă
cu necuviință, nu caută ale sale, nu
se aprinde de mânie, nu gândește
răul. Nu se bucură de nedreptate, ci
se bucură de adevăr. Toate le suferă,
toate le crede, toate le nadăjduiește,
toate le rabdă. Dragostea nu cade
niciodată.”
Dacă am cunoaște cu toții o asemenea dragoste...
Mardari Magdalena, XII D

