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ditorial

Hristos – Lumina vieţii noastre

Dragă cititorule,
An de an suntem chemaţi de
Dumnezeu, prin Biserică, la sărbătoarea Învierii Fiului Său pentru a
ne bucura împreună, pentru a trăi şi
simţi împreună bucuria Învierii. Însă,
mai poate omul contemporan să
răspundă afirmativ acestei invitaţii?
Care este mesajul acestei Sfinte
Sărbători pentru societatea noastră?
Chipul societăţii româneşti actuale ne arată o societate dezbinată,
iar lupta creştinilor împotriva creştinilor pentru lucruri singulare şi
trecătoare este evidentă. Lumea în
care trăim nu mai ştie, parcă, să se
oprească din goana în care se află,
care numai spre fericire şi împlinire
nu pare să meargă. Numai prin Iubire, zidurile de despărţire dintre
oamenii învrăjbiţi vor înceta a mai
exista.
Apoi, observăm în mijlocul nostru o mare lipsă de sens dat vieţii,
un sentiment intens de nelinişte,
confuzie şi disperare. Astfel, numai
în Hristos Cel Înviat vor putea românii, redescoperi adevărata unitate, vor da sens vieţii lor şi vor dobândi pacea lăuntrică. Dar, pentru
aceasta ne trebuie mult curaj, sinceritate şi discernământ pentru a veLumina Credinţei

dea cu adevărat starea sufletească
în care ne aflăm. Desigur, nu este
uşor...mulţi îşi vor adormi sinele cu
grijile şi plăcerile mincinoase ale
acestei vieţi trecătoare sau cu părerea idilică ce o au asupra sinelui şi
superioritatea lor asupra celor din
jur, dar alţii vor începe a străbate
drumul anevoios al acestei vieţi cu
Hristos de mână, conştienţi fiind că
El este mereu alături de noi, mai
aproape decât suntem noi înşine de
fiinţa noastră.
Momentul Învierii prezintă şi
vâlvătaia dumnezeiască din noi. Aşa se
explică nostalgia puternică a dobândirii adevăratei Vieţi, o nostalgie care la unii se transformă în voinţă, apoi în mod de trăire şi, în cele din urmă, în Viaţă.
Aşadar, avem privilegiul şi binecuvântarea de a ne îndrepta nădejdea de mai bine spre Cel care vrea
să împărtăşească cu fiecare dintre
noi bucuria Sa, îndemnându-ne şi
aşteptându-ne să Îl luăm în seamă…
Hristos a Înviat!
Prof. Mihai Ilaş
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Boala – dovadă a iubirii dumnezeieşti
„Plata păcatului este (boala şi) moartea.” (Romani 6, 23)

De ce această „ameninţare” la
adresa celui ce păcătuieşte, a celui
ce încalcă legea lui Dumnezeu? De
unde această constrângere, într-o
credinţă ce se declară a fi construită
pe fundamente precum dragostea şi
libertatea? Dacă un creştin este liber să aleagă, pentru veşnicie, între
calea raiului şi cea a iadului, de ce
atunci are de suferit încă de pe pământ pentru păcatele sale? O întrebare care frământă inimi şi nelinişteşte gânduri: pentru ce îngăduie
Dumnezeu boala, durerea, suferinţa, în această viaţă care „şi aşa e
fulgerător de scurtă”?
Iată. Dumnezeu a chemat omul
întru existenţă din dragoste – pentru a-l împărtăşi pe om de dragostea Lui. E atâta iubire în actul acesta, încât, deşi Dumnezeu ştie dinainte care dintre oameni nu se vor
mântui, El tot îi aduce în viaţă deoarece, în marea Sa înţelepciune,
ştie că e mai bine a exista oricum,
decât a nu exista deloc. Orice fel de
existenţă este de preferat nonexistenţei.
Paradoxal, şi boala este tot o
4

dovadă a acestei nesfârşite iubiri
faţă de om. Există aici două situaţii:
boala trimisă ca atenţionare, ca apel
de trezire din păcat, şi boala îngăduită celor drepţi, virtuoşi, pentru
ca răsplata lor, prin tăria în credinţă, să fie şi mai mare. În primul
caz, suferinţa este spre îndreptare.
Mare parte din oamenii bolnavi
sunt iniţial răzvrătiţi, considerânduse nedreptăţiţi, însă ulterior ajung
să realizeze că rugăciunea le este singurul leac. Odată ajunşi aici, mulţi văd
că durerea a fost o urmare a căii
nedrepte pe care au mers,
hotărându-se astfel să se pocăiască
şi să se întoarcă la cele bune.
Vindecându-se în chip minunat de
chinurile trupeşti, aceştia se tămăduiesc şi sufleteşte, moştenind viaţă
veşnică. Despre vindecări petrecute
mai presus de explicaţiile logice pe
care le poate oferi medicina stau
mărturie, de pildă, evenimentele
întâmplate zi de zi la moaşte ale
sfinţilor precum Sf. Nectarie, Sf.
Cuv. Parascheva, Sf. Dimitrie, Sf.
Ioan Maximovici şi mulţi alţii.
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Boala – dovadă a iubirii dumnezeieşti

Însă nu toţi cei care trec prin
astfel de încercări se întorc la credinţă, aşadar am fi ispitiţi să credem că aceştia suferă în zadar aici,
pe pământ, vremelnic, şi veşnic
după moarte. Dar, fireşte, lucrurile
nu stau aşa, căci Dumnezeul nostru
nu este Unul sadic, ci Unul bun şi
înţelept. Astfel, deşi aceşti oameni
nu se întorc la credinţă, Dumnezeu
vede totuşi în ei că nu sunt cu totul
pierduţi şi, prin această durere trecătoare ce le-o dă, le-o uşurează pe
cea veşnică. Cum rămâne atunci cu
cei care îşi petrec viaţa în păcate
mari şi totuşi sunt sănătoşi şi „toate
le merg bine”? E oare drept?... Pe
aceştia, Dumnezeu îi vede că au
inima împietrită cu totul şi nimic
nu i-ar întoarce spre bine. De aceea, le dăruieşte ca măcar o perioadă
scurtă să fie fericiţi, aici pe pământ.
Mai este, aşa cum am precizat
mai sus, boala trimisă tocmai celor
care lucrează căile Domnului întru
totul. Nu este dragoste mai mare ca
aceasta din partea lui Dumnezeu:
El ştie că aceştia se vor mântui; totuşi îi trece prin încercări foarte
grele, din care ei ieşind cu răbdare,
dobândesc nepreţuită cunună în
cer. Este cazul dreptului Iov, care
s-a dat cu totul în mâinile Domnului, primind cu dragoste orice
chinuri, văzându-le pe toate ca pe
binecuvântări.
Legătura dintre păcat şi boală
Lumina Credinţei

este aşadar una strânsă, la fel cum
este cea între curăţirea de păcat şi
sănătate. Multe mărturii scripturistice vin în susţinerea acestei afirmaţii: vindecarea slăbănogului din
Capernaum (Marcu 2, 3-12), a slugii
sutaşului (Matei 8, 6-13), a femeii
bolnave de doisprezece ani (Matei
9, 20-22), şi nenumărate alte exemple.

Să ne străduim ca măcar o picătură
din
credinţa
femeii
cananeence să o ajungem (Matei 15,
22-28), spre a ne bucura de dulceaţa cuvintelor Mântuitorului:
„mare este credinţa ta; fie ţie după
cum voieşti!” (Matei 15, 28)
Ştefana Săcăleanu, XII D
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Învierea în lumina Ortodoxiei şi taina datinei
În lumina şi căldura răsfrântă de
Sfântă Sărbătoare a Învierii peste
toată făptura se înnobilează întreaga viaţă a omului. El simte că
acolo, în taina sărbătorii, dezvăluită
tuturor, se cuprinde întregul sens al
vieţii sale. El trăieşte gândul că
pentru el a înviat Hristots, pentru
a-l „elibera, dar nu din robia Egiptului, ci din cea a păcatului” (Preafericitul Patriarh Daniel), pentru a-l
mântui, pentru a-l îndemna la o
bucurie de negrăit. Desigur, această
iubire îl copleşeşte…putem vedea
aceasta în străfulgerarea de lumină
care cuprinde sufletele creştinilor
prezenţi la Slujba de Înviere. Câtă
fericire încununează atunci întreaga
lume, căci deşi este noapte, totul
este mult mai luminos decât ziua;
este taina şi frumuseţea harului revărsată de Dumnezeu, e sfinţenia
clipei în noaptea Învierii, e adierea
dumnezeiască ce se risipeşte-n aer,
e puterea harică ce bucură omenirea. Oare care este locul meu în
această Sfântă Sărbătoare? În lumina ei, căci „Paştele ne îndeamnă
să ducem lumina şi să fim lumină
acolo unde locuim şi muncim”
(Preafericitul Patriarh Daniel).
Aceasta au înţeles-o şi străbunii
noştri, care şi-au clădit viaţa în tih6

na datinilor şi a mesajului de rânduială inspirat de spaţiul satului de
odinioară. Astfel, ţăranul de odinioară a creat obiceiuri legate de marile sărbători ale Bisericii, ale naturii
sau ale vieţii, care să-i împodobească traiul. Tradiţiile strâns
legate de Paşti amplifică frumuseţea cadrului sfânt al Sărbătorii şi
nevoia de pregătire pentru aceasta.
Astfel, nelipsit de pe masa pascală, oul simbolizează mormântul
Mântuitorului, care s-a deschis la
Învierea Sa, pentru ca din el să răsară învierea neamului omenesc.
Culoarea roşie a oului simbolizează
Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos, care S-a vărsat pentru a
reda omului posibilitatea mântuirii.
Sfărmând coaja oului să ne gândim
şi la sfărâmarea veşmântului răutăţii
noastre, pentru a pătrunde la adevărata esenţă a vieţii! Tot astfel, mielul Îl semnifică pe Însuşi Mântuitorul, Care a murit pentru păcatele
noastre pe Cruce ca un Miel nevinovat. Mielul este mai cu seamă
semnul „blândeţii, al simplităţii,
inocenţei şi purităţii, iar Crucea Sa
este simbolul iubirii Sale nesfârşite
şi al Jertfei izvorâtă din această dragoste de negrăit. La fel de încărcată
de semnificaţii este şi pasca; aceasta
Lumina Credinţei
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are forma rotundă pentru că, în
popor, se crede că scutecele lui
Hristos au fost rotunde. Pe margini
se pune un colac împletit în trei, iar
la mijloc se face o Cruce din aluat,
simbolizând Crucea pe care a fost
răstignit Hristos. La biserică, pasca
este dusă într-un coş anume pregătit pentru Paşte. După sfinţirea din
dimineaţa primei zile de Paşte, pasca
dobândeşte puteri purificatoare,
asemeni anafurei. Ea este sfinţită şi
se consumă imediat după anafură.
Acestor alimente, sfinţite, li se atribuie puteri vindecătoare.
La fel de pline de tâlc sunt şi cele mai importante momente ale
Postului Paştelui, cărora li se atribuie frumoase obiceiuri populare.
Astfel, la jumătatea lui (miercurea
din săptămâna a patra) există obiceiul ca femeile să nu muncească
deoarece orice ce s-ar lucra în această
zi se strică. Un moment mai important al Postului era sărbătoarea Bunei-Vestiri, în ziua căreia se credea
că orice om trebuie să mănânce
peşte, ca să fie sănătos şi iute ca
peştele tot anul. Şi Duminica Floriilor era, de asemenea, un moment
important şi datorită ramurilor de
salcie, care se sfinţeau atunci şi care
se păstrau la icoane.
În căldura şi rânduiala tradiţiilor
şi credinţelor populare, creştinul de
altă dată se apropia de Săptămâna
Patimilor, în timpul căreia, în sat se
Lumina Credinţei

păstra linişte şi o atmosferă de reculegere, de tristeţe evlavioasă. Fiecare încearcă să postească după putere, să facă milostenie şi fapte bune, să se împace cu cei cu care s-a
certat, pentru ca, astfel, curăţiţi de
orice răutate să intre în Sfânta Sărbătoare. Ei înţelegeau că numai aşa
se poate aceasta trăi la înălţimea ei
duhovnicească. Un obicei răspândit
în toată ţara, provine din Bucovina
şi este îndeplinit în Joia Mare: încondeierea ouălor.

Ajunşi în seara de Înviere, ţăranii nu uitau de strămoşii lor răposaţi. Astfel, Învierea depăşeşte barierele timpului şi ale morţii. Înainte
de a merge la slujba de Înviere,
oamenii mergeau la morminte pentru a da lumină şi celor adormiţi, iar
crucile luminează de candele şi lumânări, creând o atmosferă de sărbătoare. Apoi, cu toţii se îndreaptă
spre biserică, pentru a participa la
slujba Învierii Domnului şi a lua
lumină; lumânarea din noaptea de
Paşte reprezintă lumina Învierii
7
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Domnului, a biruinţei luminii lui
Iisus asupra întunericului iadului, a
binelui asupra răului şi a vieţii asupra morţii. Odată ajunşi acasă, oamenii sting lumânarea de pragul
uşii, făcând semnul crucii, iar apoi
se păstrează şapte ani şi se foloseşte
în momente de răscruce. În Bucovina era obiceiul ca, în noaptea Învierii, să se lase luminile aprinse în
toată casa şi în curte, ca să fie luminată gospodăria, în cinstea luminii pe care a adus-o Hristos în lume, prin Învierea Sa.
Apoi, în dimineaţa primei zile
de Paşte, în Bucovina, oamenii se
spălau pe faţă cu o apă în care s-a
pus un ou roşu şi bani, ca să aibă
faţa roşie ca oul şi să fie bogaţi tot
anul. Familia creştină se aşază apoi
la masa pascală. După această masă, capul familiei ciocneşte ouă cu
soţia şi la formula tradiţională:
„Hristos a Înviat!” adaugă: „Hai să
ciocnim ouă, ca să ajungem şi la
anul Paşti frumoase, iar după moarte să ne vedem iarăşi în ceruri!”
Apoi, ciocnesc şi ceilalţi membri ai
familiei. De obicei, cinstea de a
ciocni oul mai întâi revine celui mai
în vârstă. Se crede că, făcând acest
lucru, membrii familiei se vor vedea şi pe lumea cealaltă.
În cea de-a doua zi de Paşti, în
unele locuri, atât în Bucovina, cât şi
în Transilvania, există datina să vină băieţii la udat. După tradiţio8

nalul „Hristos a Înviat, băiatul spune că i-ar fi sete şi scoate o ulcică
cu apă pe care o varsă fie pe gâtul
fetei, fie pe faţa ei, rostind: „Să-ţi
fie inima curată ca apa şi ea să te
ferească de orice boală”. Băiatul
primeşte câteva ouă roşii şi este invitat la masa pascală.

Privind toate aceste minunate
obiceiuri legate de Paşti, observăm
că acesta ar trebui să însemne pentru fiecare dintre noi un moment
de reîntoarcere la tradiţii, la origini
şi la obiceiurile vechi de sute de
ani. Sfânta Sărbătoare poate fi răgazul necesar omului pentru a redescoperi trăirea autentică a Ortodoxiei în inima săteanului de odinioară, atât de plin de putere, curaj,
bucurie, pe chipul căruia atât de
des se aşternea lumina, nădejdea,
dragostea şi credinţa că Hristos a
Înviat şi pentru el!...
Andreea Popa, IX B
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M Protestantismul între Scriptură şi erezie
isionarism creştin

Începuturile protestantismului
stau cufundate undeva în adâncul
secolului al XV-lea, dar, puternica
sa expansiune a început cândva în
veacul următor, odată cu răspândirea şi diversificarea sa, prin mijloace mai mult sau mai puţin creştineşti, până la momentul de faţă,
unde înregistrăm câteva sute de
forme de manifestare ale acestuia.
Din păcate, acesta este un
exemplu de dezbinare şi neînţelegere a tuturor acelora întru Hristos,
ba chiar un caz clasic de săvârşire a
păcatului schismei. Vom merge, în
acest sens, pe urmele teologului italian Toma d'Aquino, analizând,
într-o manieră pe cât se poate de
logică, erorile comise de aceştia,
bazându-ne pe judecăţi clare, ce
urmăresc firul unui raţionament, şi
nicidecum pe idei pe care nu le-am
putea înţelege, crezându-le orbeşte.
Dar, mai întâi de toate, considerăm de cuviinţă a face o scurtă prezentare a fenomenului care se numeşte protestantism. E drept că,
atunci, în acel veac al XV-lea, o oarecare nevoie de reformare a creştinismului occidental îşi făcea prezenţa simţită, am îndrăzni să spunem, la tot pasul: creştinismul este,
Lumina Credinţei

prin esenţa lui, o religie fondată
pentru oameni (pentru mântuirea
lor), de către însuşi Cuvântul lui
Dumnezeu, în cadrul căreia preoţii
şi ierarhii au rolul de martori şi intermediari între credincioşi şi Divinitate. Din nefericire, la acea vreme, Biserica Romano-Catolică făcea abuz de naivitatea şi lipsa de
educaţie a populaţiei de rând, prin
acte de tipul vânzării certificatelor
de indulgenţă (prin care „se iertau
păcatele”), câştiguri consistente pe
baza enoriaşilor care munceau pe
post de iobagi, în slujba Bisericii,
nerespectarea celibatului preoţilor.
În aceste condiţii, cele susţinute iniţial de reformatorul german Martin
Luter sunt justificate, de exemplu
traducerea cărţilor sfinte şi a slujbelor, din limba latină, în limbile
neamurilor, renunţarea la indulgenţe, desproprietărirea mănăstirilor şi
multe altele. Din păcate, la scurt
timp, lucrurile au luat o întorsătură
nefastă: în anul de graţie 1517, acelaşi Martin Luter a prezentat cele
nouăzeci şi cinci de teze prin care a
formulat principiile de bază ale
protestantismului.
Aici se află şi punctul de plecare
al raţionamentului, ţinând seama de
9

Misionarism creştin

faptul că în versetul „Luaţi aminte
să nu vă fure minţile cu filozofia şi
cu deşarta înşelăciune din predania
omenească, după înţelesurile slabe
ale lumii şi nu după Hristos”
(Coloseni II, 8), termenul de filozofie se referă la judecăţile păgâne şi,
nicidecum, la încercarea de a veni
în sprijinul dreptei credinţe, cu puterile raţiunii umane.
Principiile de bază ale protestantismului, reprezintă scurte sintagme alcătuite din adjectivul
„solus, -a, -um” (lat. singur, numai)
care determină câteva substantive
aflate în ablativul instrumentului
(indică instrumentul care serveşte
la săvârşire unei acţiuni). În cazul
de faţă, acţiunea este mântuirea, iar
cele cinci principii se numesc: „Sola
Scriptura” (doar prin Scriptură),
„Sola fide” (doar prin credinţă),
„Sola gratia” (doar prin har), „Solo
Christo” (doar prin Iisus Hristos),
„Solo Deo” (doar prin Dumnezeu).
„Sola Scriptura” se vrea, astfel,
fundamentarea credinţei doar pe
textul scripturistic, eliminând din
cult orice altă învăţătură, dar, mai
cu seamă a Sfintei Tradiţii. Din păcate pentru protestanţi, aceasta nu
reuşeşte decât scoaterea Bibliei din
context. Dat fiind că întregul text
biblic a fost canonizat (în secolul al
IV-lea) pentru că se afla în acord cu
învăţătura apostolică, tradiţia orală
şi Didahia („Staţi neclintiţi şi ţineţi
10

predaniile pe care le-aţi învăţat, fie
prin cuvânt, fie prin epistola noastră” – II Tesaloniceni II, 15), aceasta
duce la o interpretare individuală şi
ad litteram a acestuia, fapt contrazis de către el însuşi „Acestea ştiind
mai dinainte că nicio proorocie a
Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia” (II Petru I, 20). În
această situaţie, nu rămâne decât să
alcătuim un silogism:

P1: „Protestanţii cred numai
prin Biblie.”
P2: „Biblia îi contrazice pe protestanţi.”
C: „Protestanţii cred în ceea ce
îi contrazice.” adică
„Protestanţii se contrazic singuri.”
Quod Erat Demonstrandum...
atunci când se contrazic singuri, nu
este demn să credem nimic din ceea ce susţin, dar, pentru cine nu este, încă, mulţumit, raţionamentul
poate continua...
„Sola fide” afirmă că nu este
nevoie de fapte bune care să sprijiLumina Credinţei
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ne credinţa. Din punctul nostru de
vedere, protestanţii ar trebui să
mediteze la cuvintele Sfântului
Apostol Iacov, care în a sa „Epistolă Sobornicească”, la capitolu II,
versetul 17 afirmă că „Aşa şi cu
credinţa: dacă nu are fapte e moartă în ea însăşi.” Astfel:
P1: „Protestanţii susţin numai
credinţa (credinţa singură).”
P2: „Credinţa singură e moartă.”
C: „Protestamţii susţin credinţa
moartă.”
Q.E.D a doua oară...
„Sola gratia” susţine mântuirea
doar prin har... har??? Păi da; acest
har a fost dat de către Mântuitorul
Iisus Hristos Sfinţilor Apostoli,
prin Pogorârea Duhului Sfânt în
ziua Cincizecimii, har transmis până în zilele noastre prin succesiune
apostolică. Dar, prin eliminarea
Sfintei Taine a Hirotoniei, protestanţii au întrerupt-o pe aceasta.
În scurt timp, vom ajunge la o concluzie şi mai dură:
P1: „Protestanţii se mântuiesc
numai prin har.”
P2: „Harul protestanţilor... nu
există.”
C: „Protestanţii... ei bine, nu se
mântuiesc.”
După Q.E.D. urmează să tratăm problema principiului „Solo
Deo”. Acesta susţine că nu avem
nevoie de sfinţi, ci doar de Dumnezeu, pentru a ne mântui. Mai înLumina Credinţei

tâi de toate, sfinţii sunt modele de
urmat şi nicidecum Divinităţi, dar
pentru a contrazice „Solo Deo”,
avem nevoie de un suport din Biblie; părerea noastră este următoarea: hmm... complicat... pentru că
suportul este însăşi Scriptura, alcătuită în secolul al IV-lea, în vechea
Fenicie, la Byblos, de către o parte
dintre primii sfinţi (Părinţii Bisericii).
P1: „Protestanţii nu respectă
sfinţii şi lucrarea acestora.”
P2: „Biblia este opera sfinţilor.”
C: „Protestanţii nu respectă Biblia.”
Încă o dată Q.E.D. ...
Cât despre „Solo Christo”, care
afirmă că Iisus Hristos este unicul
mijlocitor între oameni şi Divinate,
acesta pare a fi singurul principiu
ceva mai puţin eretic, dacă punem
problema în baza ideii că Mântuitorul este singura Persoană a Sfintei
Treimi care a luat, în mod direct
(fizic) contact cu lumea creată,
formând astfel o punte de legătură
cu celelalte două Persoane. Pe de
altă parte, însăşi postura de mijlocitor şterge, astfel exprimată, o parte
din Dumnezeirea Fiului, ba chiar
pare a se apropia de ereziile ariană
şi nestoriană. În plus, „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a
dat-o Fiului”(Ioan V, 22). Cum
Dumnezeu a creat omul şi tot El îl
va judeca, nicidecum vreun mijloci11
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tor, rezultă că:
P1: „Protestanţii cred că Iisus
este mijlocitor.”
P2: „Niciun mijlocitor nu va judeca lumea.”
C: „Protestanţii cred că nu Iisus
va judeca lumea.”
Iară şi iară, Q.E.D.
O altă problemă deosebit de
importantă este aceea a eliminării
Sfintelor Liturghii şi a celorlalte
slujbe, prin reducerea ritualului religios la o simplă predică pe care un
pastor o adresează enoriaşilor, la
care se adaugă o împărtăşanie, cu
rol simbolic. Este de datoria creştinilor să „imite Liturghiile Cereşti”(„precum în Cer, aşa şi pe
Pământ” – Matei VI, 10), ale căror
desfăşurare a fost dată de către Iisus Sfinţilor Apostoli, la Cina cea
de Taină: „Iar când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a
frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul
Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat zicând: Beţi dintru
acesta toţi, că acesta este Sângele
Meu, al Legii celei noi, care pentru
mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor.”( Matei XXVI, 26-28). Ritualul
deteriorat şi Euharistia incorectă
reprezintă, alături de acelea prezentate anterior şi multe altele, exemple de greşeli pentru care protestanţii se fac eretici şi schismatici.

12

Este în folosul cititorilor să
spunem că, cel puţin până la începutul veacului al XX-lea, deşi protestantă după origini, Biserica Anglicană ar fi fost scutită de toate
cele de mai sus (exceptând schisma),
întrucât a păstrat succesiunea apostolică, cultul sfinţilor, sfintele icoane, Cerzul Niceo-Constantinopolitan (nu latin), tradiţia liturgică,
apropiindu-se necrezut de mult de
Biserica Ortodoxă. În cazul anglicanilor, problemele încep abia prin
anii '20 al secolului trecut când s-a
luat decizia hirotoniei femeilor...
Vom aduna, acum, toate concluziile de mai sus, pentru a le analiza separat:
„Protestanţii se contrazic singuri”, adică nu este demn a se crede nimic din ceea ce afirmă.
„Protestanţii susţin credinţa
moartă”, mai exact, protestanţii nu
au credinţă, ci sunt lupi în piele pe
oaie.
„Protestanţii nu se mântuiesc”,
care contrazice teoria predestinării
a reformatorului francez Jean Calvin.
„Protestanţii nu respectă Biblia”,
e normal, deoarece în lipsa Tradiţiei nu o pot înţelege.
„Protestanţii nu cred că Iisus
Hristos va judeca lumea”, de fapt...
e greu de spus ce cred ei şi ce nu
cred...
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Iată deci, că ereziile protestante
pot fi combătute uşor, cu simpla
putere a raţiunii cu care însuşi

Dumnezeu ne-a înzestrat.

Ne asumăm folosirea unui model de argumentare aparţinând unui
teolog Romano-Catolic, fiindcă
„Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă sunt cei doi plămâni ai Europei”, după cum bine a spus-o Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea. Am
văzut, astfel, cum temeliile credinţelor protestante se fisurează sau,
de ce nu, cedează fie şi numai în
faţa unei gândiri limpezi, pe când
divergenţele între cultul catolic şi
cel ortodox reprezintă, într-adevăr,
probleme de teologie fină... Dar,
nădăjduim că, cu ajutorul bunului
Dumnezeu, le vom duce, într-o
bună zi, până la bun sfârşit.
Pax vobis!
Radu Ştirbu, XI B
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S Sfântul Cuvios Serafim de Sarov – stâlpul cel
finţenie şi canonizare

neclintit al Ortodoxiei

Nimeni nu poate spune că îl
cunoaşte şi îl cinsteşte pe Sfântul
Serafim din Sarov fără să cunoască
Ortodoxia, căci el este într-adevăr
un focar al Ortodoxiei. A îndurat
toate suferinţele şi ispitele vieţii,
„îmbrăcându-se în Hristos” şi atingând cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii. Duhul Sfânt a revărsat asupra lui numeroase daruri: darul
evlaviei, darul tăcerii sau al puterii,
darul temerii de Dumnezeu, darul
înainte-vederii, darul înţelepciunii şi
al priceperii, darul înţelegerii, darul
învăţăturii şi al cuvântului şi darul
vindecării. „Acesta este din neamul
nostru!”, a spus Maica Domnului
despre Părintele Serafim, căruia i sa arătat de douăsprezece ori în timpul vieţii sale.
„Bucuria mea, te rog sârguieşte-te să-ţi dobândeşti pacea
duhului.”
Părintele Serafim a căutat în fiecare moment al vieţii sale să îşi păstreze pacea sufletească. Sfântul ne
învaţă că, atunci când omul priveşte înlăuntrul său şi are grijă de lucrarea sufletului, harul lui Dumnezeu îl umbreşte şi el ajunge la o sta14

re paşnică, fiind detaşat de problemele pământeşti. Prin stare paşnică
înţelegem o conştiinţă împăcată şi
o minte ce nu poate fi tulburată de
niciun lucru lumesc. Mântuitorul
Iisus Hristos le vorbeşte ucenicilor
săi de această pace, chiar înainte să
se despartă de ei: „Pace vă las vouă,
pacea Mea o dau vouă, nu precum
dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze” (Ioan 14, 27).
Pentru a dobândi această pace
duhovnicească şi pentru a o păstra,
Părintele Serafim ne învaţă să nu
osândim pe aproapele nostru, ci
toate întristările venite de la alţii să
le răbdăm şi să nu ne mâniem. Mai
mult, trebuie să îi preţuim şi să îi
răsplătim pe cei care ne pun răbdarea la încercare, căci prin ei Domnul ne arată neputinţele pe care nici
nu bănuim că le avem şi sufletul
slab care se tulbură la orice ispită.
Dumnezeu ne trimite astfel de oameni spre vederea păcatelor noastre şi spre îndreptare, căci mânia şi
mândria ne sărăcesc duhovniceşte
şi ne îndeamnă spre osândirea
aproapelui. Iată, descoperim o altă
Lumina Credinţei
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cale de a păstra pacea duhovnicească: prin smerenie. Smerenia ne arată cât de puţin lucrăm pentru sufletul nostru şi cât de mult îi osândim
pe cei din jur, în loc să cugetăm la
propriile noastre păcate şi să ne îndreptăm, căci schimbarea celor din
jur începe cu schimbarea noastră.
Un „înger pământesc şi om
ceresc”
Din mărturiile oamenilor aflăm
despre Părintele Serafim că avea o
statură bine făcută, un trup sănătos,
plin de putere; o răbdare şi o stăruinţă în lucru rar întâlnită, o tărie de
voinţă cu totul deosebită, o ţinere
de minte neobişnuit de puternică, o
judecată puternică. Ostenelile pe
care le-a săvârşit în timpul vieţii iau veştejit trupul, însă sufletul său a
devenit din ce în ce mai bogat în
calităţi, iar mintea i-a rămas limpede, ageră şi chibzuită.
Unui asemenea om, Dumnezeu
i-a rânduit să vadă locaşurile cereşti
pregătite drepţilor. Ucenicul părintelui, Ioan, a fost martor la una dintre aceste „răpiri”: „Faţa a început
să i se schimbe treptat şi a răspândit o lumină negrăită până când, în
cele din urmă, a strălucit aşa de tare, că nu era cu putinţă a mai privi
la el. Iar pe buze, ca şi pe toată înfăţişarea chipului, lumina o aşa bucurie duhovnicească, încât cu drept
cuvânt putea să fie numit în acel
moment <<înger pământesc şi om
Lumina Credinţei

ceresc>>“. Nicolae Motovilov, un
alt ucenic al Sfântului Serafim, căuta de multă vreme să afle scopul
vieţii creştine, însă nu putea înţelege cum ştie omul că Duhul Sfânt sa sălăşluit în sufletul său şi cum să
Îl recunoască. Părintele, văzând că
prin explicaţii nu reuşeşte, L-a rugat pe bunul Dumnezeu să îl învrednicească pe Motovilov să vadă
această minune cu ochii trupeşti.
Atunci Dumnezeu a revărsat în
afară puterea Duhului Sfânt care
sălăşluia în Sfântul Serafim,
făcându-l să strălucească precum
soarele.

„Făcând aceasta, simt că nu
numai sufletul, dar parcă şi trupul mi se îndulceşte şi mi se în15
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fiorează”
Nu trecea nicio zi fără ca Sfântul Serafim să citească din Evanghelie, din Apostol şi din Vieţile Sfinţilor.
Părintele se simţea în acele momente într-un dialog cu Dumnezeu, iar prin rememorarea vieţii şi
Patimilor Mântuitorului, putea da
slavă şi mulţumire pentru „toate
milele Sale revărsate asupra întregului neam omenesc”. În fiecare zi,
omul trebuie să Îi mulţumească
Domnului pentru binefacerile aduse şi să Îl slăvească, dar aceste lucruri nu pot fi săvârşite decât prin
cunoaşterea Sfintei Scripturi, ce ne
vorbeşte despre El. Altfel, rugăciunea devine una formală, la fel şi dialogul nostru cu Dumnezeu.
Ostenelile Sfântului Serafim
de Sarov
„Dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieţii creştine”, spunea sfântul. Pentru aceasta,
omul trebuie să-şi curăţească sufletul şi să aibă grijă de el neîncetat.
Patimile se strecoară în suflet precum spinii şi îl sufocă, depărtându-l
pe om de la dobândirea păcii duhovniceşti. Părintele Serafim a urmărit în tot cursul vieţii sale să supună cu desăvârşire trupul sub ascultarea sufletului şi acest lucru l-a
făcut prin ostenelile călugăreşti pe
care nu le părăsea niciodată. Nici
măcar la bătrâneţe nu s-a gândit
vreun moment la odihnă ori la pu16

terile care îl lăsau; necontenit îşi
smerea trupul şi sufletul, căutând
osteneli mai mari pentru „omorârea patimilor trupului, ca sufletul să
se mântuiască”. Totuşi, noi nu trebuie să ne urâm trupul sau să îl dispreţuim, căci omul a fost creat trup
şi suflet de Dumnezeu. Ci, trupul
trebuie îngrijit cu rânduială spre
împlinirea voii duhului: „Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul
său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte” (Efeseni 5, 29). Însă, prin
exagerarea grijii pentru trup, se încalcă armonia dintre suflet şi trup:
„Grija de trup să nu o faceţi spre
pofte!” (Romani 13, 14). Sfântul
Apostol Pavel le porunceşte celor
ce vor să Îl aibă pe Hristos în suflete să-şi răstignească trupul cu tot ce
înseamnă patimile şi poftele lui
(Galateni 5, 24).
Minunile Sfântului Serafim
de Sarov
Nu ar ajunge întreaga noastră
publicaţie doar pentru a menţiona
minunile acestui sfânt, căci Părintele Serafim săvârşeşte minuni şi în
vremurile noastre. În timpul vieţii,
a vindecat bătrâni, tineri, bogaţi,
săraci, pe toţi cei care l-au chemat
în ajutor, de boli de tot felul, unele
considerate incurabile. Pe unii i-a
vindecat fără să îi întâlnească, ci
doar la rugăciunea lor. Însă, părintele nu era numai un tămăduitor, ci
şi un ocrotitor, sfătuitor, îndrumăLumina Credinţei
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tor pentru cei ce veneau la el cu diverse rugăminţi. După trecerea la
cele veşnice, minunile nu au încetat
să apară, iar după canonizarea de
pe 19 iulie 1903, binefacerile au
continuat şi continuă până în zilele
noastre, căci Sfântul Serafim face
minuni cu noi toţi, trebuie doar să
le vedem.
Vindecarea trupească şi vindecarea sufletească
În mentalitatea lumii contemporane, medicul este cel care vindecă trupul şi preotul cel care vindecă sufletul. De foarte puţine ori
privim legătura dintre boala sufletească şi cea trupească drept o relaţie cauză-efect. Părintele Serafim ne
învaţă ca „Trupul este rob, iar sufletul împărat. De aceea, când trupul se istoveşte de suferinţe, aceasta se face din milostivirea lui Dumnezeu, ca sufletul să împărăţească
nestingherit.” Astfel, boala trupească slăbeşte patimile, iar omul se lasă
din nou ghidat de conştiinţa morală. Uneori, bolile se nasc din patimi;
o dată cu mărturisirea păcatului şi
cu vindecarea sufletească, boala
dispare şi ea. Biserica ne învaţă de
multă vreme despre legătura dintre
patimi şi boli, despre pacea sufletului, drept dovadă şi minunile Sfântului Serafim. Medicina a avansat
mult în ultimele zeci de ani, însă
metodele moderne nu oferă leac
pentru unele boli sau vindecarea
Lumina Credinţei

presupune ani întregi de terapie,
costurile fiind mult prea mari, iar
efectele adverse numeroase. Oare
nu oferă minunile Părintelui Serafim destule dovezi pentru a demonstra că omul nu poate înfăptui
nimic bun fără ajutorul lui Dumnezeu? Medicul trebuie să lucreze în
completarea Bisericii, adică, pe lângă vindecarea sufletului, să ofere şi
vindecarea trupească. Dacă la bolile
comune, prima poate lipsi, într-o
situaţie mai gravă, sufletul nu poate
fi ignorat; dobândirea păcii duhovniceşti trebuie să primeze în acest
context. Însuşi Mântuitorul ne arată că vindecarea sufletului este mai
importantă decât cea a trupului în

Vindecarea slăbănogului (Marcu 2, 1-12).
Există şi cazuri aparte, în care
oameni evlavioşi sau copii sunt
chinuiţi de boli grave şi nimeni nu
17
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poate înţelege de ce Dumnezeu le-a
oferit o asemenea soartă. Aceste
suferinţe vin ca urmare a păcatelor
săvârşite de înaintaşii lor ori persoana bolnavă, prin nevoinţa sa, îi
va mântui pe alţii. Orice lucru este
rânduit cu grijă şi nimeni nu cunoaşte
lucrarea Lui Dumnezeu în fiecare om.

Viaţa Sfântului Cuvios Serafim
de Sarov reprezintă o pildă pentru
noi toţi, întrucât fiecare găseşte
răspuns la întrebările sale în îndrumările acestui sfânt părinte. Să păstrăm mereu în minte cuvintele:
„Dobândeşte-ţi pacea duhului şi atunci
mii de suflete se vor mântui în jurul tău”.
Lucia-Flavia Livenschi, XI C
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Într-o vizităîn Ţara Sfântă,
creştinilor li se prezintă autenticitatea topograficăşi geografică a
evenimentelor zugrăvite în Vechiulşi
Noul Testament. Oraşul Ierusalim
devine oraş de pelerinaj încă din
secolul IV, din vremea Sfintei
Elena, mama Sfântului Împărat
Constantin cel Mare (306-337).
Ţara Sfântă oferă credincioşilor
o varietate de monumente, acordându-le posibilitatea de a parcurge
în imaginaţie călătoria Mântuitorului prin viaţă. Ne vom opri
pentru început asupra Ierusalimului, unde întâlnim Biserica Mormântului Domnului, „cel mai sfânt
şi mai important monument
creştin”. Aceasta găzduieşte mai
multe încăperi, unele cu caracter
evanghelic, istoric şi topografic
autentic, precum Golgota şi Mormântul lui Hristos, iar altele se
aflăîn apropierea Golgotei, avânduse în vedere strânsa lor legătura cu
evenimentele Evangheliei, precum
Lumina Credinţei

Pelerin la Locurile
Sfinte
Piatra Ungerii, Mormântul lui Iosif
sau locul de pelerinaj „Nu te atinge
de Mine”. Altele au fost stabilite
datorită semnificaţiei lor simbolice
şi teologice, precum Locul înmormântării primului om, Adam, sau
locuri consacrate unui eveniment
sau unei persoane (Capela lui
Longinus şi cea a Sfintei Elena). În
cele din urmă sunt locuri stabilite
ca rezultat al unor grele condiţii
politice, precum Stâlpul Biciuirii şi
Paraclisul Plângerii.
În fiecare an, în Sâmbăta Mare,
la Mormântul Mântuitorului Iisus
Hristos, aflat în centrul rotondei,
are loc ceremonia Luminii, minune
ce se arată tuturor celor prezenţi,
creştini şi necreştini. În timpul
rugăciunilor, o Lumină Sfântă şi
dumnezeiască se revarsă prin
cupola bisericii,intrând în Sfântul
Mormânt, şi aprinde vata presărată
pe lespede în Vinerea Mare de către
arhiereul grec. Fiecare creştin
trăieşte momentul sfânt într-o
manieră unică, plecându-şi capul cu
smerenie
şi
mulţumind
lui
Dumnezeu pentru minunea coborârii Luminii Sfinte, energie
19
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dumnezeiască, necreată, izvorâtă
din Fiinţa lui Dumnezeu.
Orăşelul Ghetsimani, aflat la est
de Ierusalim, găzduieşte Mormântul
Maicii Domnului, Bazinele Siloam,
Scăldătoarea Oilor, Pretoriul şi
Drumul Crucii, ce începe din
Grădina Ghetsimani şi se termină
cu Golgota şi Punerea în Mormânt.
Sionul poartă amintirea săvârşirii Cinei celei de Taină, Pogorârea
Sfântului Duh asupra Sfinţilor Apostolişi întemeierea primei biserici
creştine, precum şi a Lepădării lui
Petru, Adormirii Maicii Domnului,
Înmormântării lui Iacov şi a
Înmormântării regelui David. La
est de Ierusalim este situat Muntele
Măslinilor, locul Predicii de pe
Munte, în amintirea căruia Sfânta
Elena a construit o bazilică impunătoare,ale cărei ruine pot fi văzute
şi astăzi.
Incursiunea în timp continuă cu
oraşul Betleem şi Bazilica Naşterii
lui Hristos, alături de Câmpul Păstorilor, unde îngerii au binevestit
Naşterea Domnului.
Râul Iordan, strâns legat de
istoria Ţării Sfinte,devine cel mai
cunoscut râu de pe pamant. Se
regăseşte menţionat atât în Vechiul,
cât şi în Noul Testament; este locul
de unde Sfântul Prooroc Ilie s-a
înălţat la cer şi locul unde Sfântul
Ioan Botezătorul a propovăduit şi
L-a botezat pe Mântuitorul Hristos.
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Biserica „Înmulţirii Pâinilor şi
Peştilor” este construităîn cinstea
uneia dintre cele mai mari minuni
săvârşite, prin săturarea a cinci mii
de oameni cu cinci pâini şi doi
peşti. Ruinele bisericii au fost
descoperite în urmă cu un secol de
către arheologi, de curând fiind
refăcută. Acesteia i se alătură prima
minune săvârşită de către Mântuitorul, la nunta din Cana Galileii.
Ne vom îndrepta mai departe
către Muntele Fericirilor sau
Muntele Pioşeniei şi către oraşul
Capernaum, ales de Hristos ca
centru al activităţii Sale mesianice.
Capernaum reprezintă cel mai
vechi loc al pelerinajului creştin,
datând din secolul al II-lea d. Hr.
În cele din urmă, am ajuns la
Nazaret,locul în care Iisus şi-a
petrecut primii ani ai copilariei, şi
loc al naşterii Sfintei Fecioare
Maria şi a dreptului Iosif. Aici se
regăsesc patru locuri de pelerinaj:
Izvorul, locul unde a avut loc Buna
Vestire, Peştera atelierului lui Iosif,
Sinagoga şi Muntele Prăpastiei.
Pelerinajul la Locurile Sfinte
reprezintă pentru fiecare credincios
o experienţă deosebită, clipe de
adâncă meditaţie şi rugăciuni fierbinţi, momente de binecuvântare şi
pace sufletească, resimţind puterea
divinăîn cel mai sfânt loc al lumii.
Mihaela Trişcă, X D
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Creştinismul – sub însemnul asupririi şi
sacrificiului
“Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind, din pricina Mea.”
( Matei 5, 11)

Studii efectuate în trecutul recent şi diverse statistici extinse la
nivel mondial înfăţişează o realitate cu totul tristă şi îngrijorătoare şi
anume aceea că aproximativ o treime dintre ţările lumii impun restricţii dure îndreptate spre libertatea religioasă. Pe cale de consecinţă, 70% dintre locuitorii planetei
reclamă încălcarea flagrantă a unui
drept fundamental: libertatea de a
crede şi de a-şi exprima credinţa
religioasă. Acest adevăr tulburător
dă naştere unor perspective sumbre
de viitor, materializate sub forma
prigoanei creştinilor de pretutindeni.
La ora actuală creştinismul se
află sub un asediu înverşunat, deţinând prima poziţie în clasamentul
religiilor oprimate şi persecutate
din întreaga lume. Între 200 şi 400
de milioane de creştini sunt agresaţi
şi discriminaţi, iar la fiecare 5 minu-
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te un creştin moare, înfruntând ura
nestăvilită şi cruzimea extremiştilor
, preferând să îmbrăţişeze sacrificiul suprem în numele religiei pe care
o cinsteşte cu fiecare părticică din
trupul său. Asemeni lui, sute de
persoane îşi pierd viaţa zilnic, devenind veritabili martiri. Termenul
de”holocaust” este prea blând pentru a descrie acest adevăr şocant şi
de neînţeles.
Cele mai grave cazuri sunt înregistrate în statele islamice, precum
Siria, Etiopia, Arabia Saudită, Afganistan, Sudan, Pakistan, Iran în
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care ideologia fundamentalismului
islamic radical, unele versiuni violente ale naţionalismului etnic sau
ideologiile regimului totalitar, aduc
un aport considerabil la bilanţul celor morţi. În statele menţionate,
aversiunea faţă de creştini se manifestă începând cu discriminări în
sistemul educaţional sau în exercitarea dreptului de proprietate şi
evoluează până la dinamitarea bisericilor, şcolilor şi spitalelor creştine,
uciderea pastorilor şi liderilor bisericeşti, torturarea fără milă sau resentimente a familiilor din pricina
refuzului de a se lepăda de credinţa
creştină. În afara teritoriilor mai sus
exemplificate, există state cum ar fi
cele din Africa, dintre care vom
considera exemplul Nigeriei, care
există sub formă de stat mixt din
punct de vedere religios. Aici, islamicii nu tolerează prezenţa creştinilor şi organizează repetate atacuri
scăldate în sânge, cu scopul de a
„curăţa”teritoriile, lucru care va
permite ulterior introducerea legii
islamice în zonă şi, odată cu aceasta, o importantă şi mult aşteptată
victorie. Un caz de persecuţie declanşat de această dată de sistemul
de represiune al statelor de tip totalitar este cel al Coreei de Nord unde oricare persoană care se face vinovată de simplul fapt că deţine o
Biblie riscă să fie supusă la grele şi
lungi încercări în lagăre de muncă.
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Cei care îşi mărturisesc credinţa în
mod public cad adesea victime violenţei atroce, fiind aruncaţi în închisori, şi suferind tratamente inumane, degradante. Sistemul comunist trăieşte cu frica constantă ca
nu cumva creştinii să joace un rol
cheie în prăbuşirea regimului, drept
pentru care liderii statelor în cauză
ordonă distrugerea tuturor bisericilor şi asuprirea creştinilor cu scopul
de a-şi afirma autoritatea. Aşadar,
creştinismul poartă povara unei
drame de proporţii cumplite ce
prinde viaţă din strigătele înăbuşite
ale celor care se sting pentru numele lui Hristos şi din lacrimile neputincioase ale acelora care ridică
frunţile spre cer împreunându-şi
palmele şi rostind în şoaptă o ultimă rugăciune.
După o statistică întocmită de
Biserica Romano-Catolică, un număr de aproximativ 105.000 de
creştini din toata lumea au fost
ucişi pentru credinţa lor în cursul
anului 2012, potrivit site-ului doxologia.ro.
Încetul cu încetul, fenomenul
major al urii şi dispreţului faţă de
creştini se propagă şi în Europa şi
Statele Unite. Recent, în capitala
Marii Britanii, a avut loc un Seminar care a oferit un prilej bun pentru abordarea situaţiei comunităţilor creştine de pe teritoriul continentului european. Au participat
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teologi, sociologi, activişti şi
membri din Parlamentul Britanic.
Principalele repere în discuţiile purtate au fost reprezentate de sporirea exponenţială a acţiunilor anticreştine, de intoleranţa faţă de creştini, resimţită tot mai mult ca urmare a unor idei „preconcepute” şi
„restrictive” adoptate de aceştia în
faţa unor probleme controversate
precum:”căsătoriile homosexuale”
sau extremismul islamic. S-a constatat, totodată, tendinţa autorităţilor politice de a-i ignora sau chiar
de a-i stigmatiza pe creştini, ţinând
seamă, în special, de considerentele
expuse anterior. Se invocă aşadar,
rigiditatea creştinilor şi orizonturile
închise care îi împiedică să ţină pasul cu tendinţele moderniste. Nu
de puţine ori, persoane influente de
pe scena politică britanică au declarat că aparţinătorii creştinismului
sunt puternic defavorizaţi prin raportare la celelalte religii. Adevărul
este că societatea actuală creează
toate condiţiile necesare pentru ca
cei creştini să se simtă constrânşi,
strâmtoraţi, intimidaţi, nedreptăţiţi
şi dezavantajaţi, lucru care transpare prin cazul extrem de sugestiv
prezentat mai jos.
Una dintre angajatele companiei
britanice „British Airways”, a purtat în instanţă o luptă de aproape 6
ani pentru a-şi câştiga dreptul de a
purta o cruce la gât, inclusiv în
Lumina Credinţei

timpul orelor de la serviciu. Hotărârea de a-şi dovedi nevinovăţia şi
ambiţia puternică pe care angajata a
demonstrat-o s-au declanşat după
momentul în care aceasta fost concediată pe motiv că purta la gât un
însemn creştin, lucru care trăda o
atitudine ostentativă faţă de cei de
altă religie. Bineînţeles gestul femeii
se opunea politicii duse de companie. După 6 ani obositori care au
costat-o timp şi resurse financiare,
Curtea Marii Britanii i-a dat în cele
din urmă câştig de cauză, forţând
compania în care a lucrat sa-i ofere
drept despăgubire o sumă care s-a
ridicat până la 32.000 de euro.
„Când am auzit verdictul am izbucnit de
bucurie şi am strigat: «Mulţumesc
Doamne»” , declara femeia după
pronunţarea sentinţei.
Acest caz face trimitere înspre o
problemă de actualitate care se acutizează cu fiecare an, şi anume cea
legată de prezenţa însemnelor religioase în şcoli şi în companiile private, dar mai cu seamă în instituţiile
care se ocupă de copii. Nu de puţine ori autorităţile îşi intensifică
eforturile de a promulga noi legi
care să favorizeze îndepărtarea oricărui semn vizibil de apartenenţă la
religia creştină din şcoli sau grădiniţe. După considerentele mele, astfel
de încercări reprezintă încă o dovadă greu de contestat a faptului că
suntem discriminaţi şi deranjăm, în
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timp ce multe din însemnele specifice altor religii nu provoacă nicidecum astfel de reacţii susţinute.
Foarte trist este faptul că în Franţa,
spre exemplu, 80% din cetăţeni declară că nu ar avea nimic de obiectat împotriva aplicării unor astfel de
legi.
Ca o încheiere a celor prezentate,doresc să-mi exprim punctul de
vedere asupra modului în care este
privită practicarea religiei, referindu-mă la ţara noastră. Probabil că
mulţi dintre noi am cunoscut ce
înseamnă atitudinea ironică şi chiar
privirile dezaprobatoare ale celor
din jur faţă de concepţiile noastre
sau obiceiurile creştineşti pe care
nu ne sfiim să le afişăm, deoarece
ne bazăm pe temeiul că acestea ar
trebui să definească normalitatea,
să facă parte din viaţa noastră de
creştini practicanţi. Un alt temei îl
reprezintă libertatea de exprimare
religioasă, pe care eu reuşesc să o
înţeleg ca pe un privilegiu, ţinând
seamă că milioane de creştini îşi
sacrifică vieţile pentru gesturi pe
care noi le vedem ca fiind foarte
mărunte. Este de neînţeles faptul
că mulţi s-au obişnuit să fie creştini
„ cu numele”, demonstrând prin
atitudinea lor indiferenţă şi pasivitate, stăruind în necunoaştere şi
înstrăinându-se complet de orice
trăire spirituală, ajungând în cele
din urmă să se lase cu foarte multă
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uşurinţă influenţaţi spre a-şi lepăda
credinţa şi a se alătura altor religii
care par să ofere noi perspective
demne de atenţia lor. Se întâmplă
deseori să citesc în atitudinea celor
din jurul meu o profundă lipsă de
respect faţă de propria religie. Faptul că ne bucurăm de libertatea
manifestării religioase ar trebui să
ne întărească mai mult pe calea
credinţei noastre şi să ne facă mai
responsabili şi mai atenţi la faptele
noastre. Trăim într-o lume care
alunecă pe nesimţite spre o prăbuşire a valorilor spirituale, o lume
haotică şi zbuciumată, care pare să
respingă tot mai mult ideea de armonie şi iubire între oameni, o lume răzvrătită şi sufocată de egoism.
Plasându-ne într-o goană neîntreruptă şi, de multe ori, râvnind numai la satisfacerea intereselor materiale, ar trebui să ne oprim mai des,
să privim în jurul nostru, să descoperim suferinţa aproapelui, să conştientizăm scopul existenţei noastre, să ne înţelegem credinţa, să
vorbim cu Dumnezeu...
Să învăţăm, aşadar, de la fraţii
noştri prigoniţi lecţia răbdării, a suferinţei şi a dragostei nemărginite
pentru Hristos şi să aducem în viaţa noastră o schimbare în bine, devenind mai recunoscători şi mulţumitori pentru darurile cu care am
fost binecuvântaţi.
Andrei Savin, XI C
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Bartolomeu Valeriu Anania

Ce ecouri poate strămuta ÎPS
Bartolomeu Anania în sufletul unui
tânăr care şi-a format rădăcinile pe
plaiurile temporale ale ultimilor ani
din viaţa acestui mare scriitor, dramaturg, traducător, teolog şi om al
lui Dumnezeu? Ei bine, numai
exemplele vii, reflectate în condiţia
elevului perseverent; a trăitorului
de religie şi cultură;a intelectualului
ce şi-a înfrânat mândria prin muncă
asiduă, pusă prin acel „dar la cuvânt şi la condei [...] în slujba Bisericii şi Neamului” (Mitropolitul Ardealului Nicolae Mladin);a luptătorului care şi-a recunoscut cu onestitate căderile pentru a le depăşi;a
bătrânului care nu a uitat la nicio
vârstă să dispună de elanul specific
tinereţii ar fi câteva importante rămăşiţe.
Bartolomeu Valeriu Anania (n.
18 martie 1921 – 30 ianuarie 2011),
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a fost un călător şi adunător de
mărgăritare, desprins din tărâmul
Olteniei (Comuna Glăvile, Judeţul
Vâlcea), care a căutat esenţa vieţii –
chiar şi în momentele în care aceasta l-a căutat pe el şi l-a supus crunt
–nu doar în spaţiul românesc, ci şi
dincolo de graniţe. El începe să
scrie poezii pe băncile Seminarului
din Bucureşti, devine tot acolo
monah la Mănăstirea Antim şi student la Teologie, aprofundează rugăciunea la Mănăstirea Polovragi
(Judeţul Gorj) şi învăţătura la Facultăţile de Medicină din Sibiu şi
Cluj, unde conduce greve studenţeşti împotriva maghiarilor şi comuniştilor, fiind arestat de multe
ori de către Securitate şi unde, paradoxal, devine stareţul Mănăstirii
Topliţa. Mai încolo face cunoştinţă
cu Patriarhul Justinian Marina la
Mănăstirea Bistriţa (Oltenia), devenind la Bucureşti un tânăr ajutor al
acestuia şi intendent al palatului patriarhal, îl bănuieşte de colaborare
cu Partidul Comunist, spionându-l,
dar ajunge să dovedească neadevărul acestor spuse, îndrăgostindu-se
de el şi rămânându-i mereu aproape, fiind protejat un timp de închisoare. Peste şase ani cunoaşte oro25
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rile temniţelor de la Piteşti; Jilava –
unde participă la „conferinţele” intelectualilor condamnaţi, ce aveau
ca scop menţinerea speranţei şi a
omeniei;sau Aiud– unde învaţă colegii de celulă cum să împartă pâinea creştineşte, ţine predici de douăzeci de minute în codul morse la
calorifer, scrie în minte întregi opere dramatice cu ciorne imaginate ce
nu vor să fie şterse şi reuşeşte să
depăşească ura faţă de asupritori în
nenumărate situaţii limită. Ieşirea
din închisoare este însoţită şi de
ieşirea din ţară, fiind trimis de patriarh drept misionar în America,
experienţă trăită mai mult de zece
ani cu dor de ţară, condeiul în mână şi gândul la propriile piese de
teatru, jucate pe scenele româneşti
în absenţa lui. În patria mamă îl aşteaptă cu braţele deschise Mănăstirea Văratec, care îi dă inspiraţia de
a trece în continuare pe hârtie diverse opere, dar mai ales râvna de a
traduce Sfânta Scriptură din varianta
grecească şi alte ediţii într-o limbă
română actualizată, comentând noi
înţelesuri şi descoperiri. În continuare va fi nevoit să reducă elanul
creator în momentul alegerii ca Arhiereu la Cluj-Napoca şi apoi ca
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului – implicânduse întru totul, foarte strict, în viaţa
bisericească şi socială, păstrând canoanele şi înnoind structuri,
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deschizându-se către tineret. Fiind
prea în vârstă pentru a deveni Patriarh, rămâne însă plin de prospeţime, ducând cu el acest mir al râvnei de o viaţă odată cu trecerea la
cele veşnice.
Poate grăitoarea lui biografie, în
care se împletesc nenumărate titluri, diplome şi onoruri obţinute
din partea diverselor universităţi şi
asociaţii din lume care i-au recunoscut valoarea nu impresionează
întru totul pe elevii de astăzi. Poate
ingenioasele rânduri ale textelor sale, compuse neîncetat de-a lungul
vieţii, până şi în spatele gratiilor, nu
întregesc în perle vieţile noastre lăuntrice, deşi au strălucirea cu care
pot face aceasta. Dar, cu siguranţă,
vom rămâne marcaţi de inima sa,
de trăirea sa, oglindită în fraza surorii decedate care i-a apărut în vis
în momentul când vroia să se orbească în celulă, cu o sârmă ascuţită, pentru a nu mai vedea chipurile
oamenilor care ajunseseră să distrugă oameni:
„Şi nu uita, n-ai dreptul să-i fii
altuia povară!” (Milica din visul deţinutului de la Aiud)
Bartolomeu Valeriu Anania a
reuşit să reînnoiască în om chipul lui
Dumnezeu, învăţând mai departe că
acest lucru e posibil şi pentru tine,
şi pentru toţi cei din jur.
Miruna Maria Ţupu, XII D
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Pericolul şi capcanele televiziunii
(eseu realizat după cartea „Revrăjirea lumii” – Virgiliu Gheorghe) Nevoia de spiritual

„Omul nu poate trăi fără Dumnezeu nu pentru că nu-şi poate explica altfel fenomenele naturii, ci
pentru că în adâncul sufletului său
nu poate accepta, înţelege lumea şi
existenţa fără un reper, un centru,
fără confirmarea şi călăuzirea lumii
de dincolo”, spune Virgiliu Gheorghe, care explică faptul că omului îi
este indispensabilă comunicarea cu
transcendentul, care îi organizează
viaţa în întinderea omogenă a acestei lumi fără de repere. Însă tensiunea lui religioasă poate fi satisfăcută
în chip fals, prin instituirea fantastică a unui fals dumnezeu. Astăzi, televiziunea îndeplineşte cu succes
acest rol în viaţa individului contemporan.
Ce ne atrage spre televizor şi de ce?
Pentru împlinirea nevoii de stabilire a unui reper în viaţă, micul
ecran oferă tot ce este necesar. El
recapitulează şi reprezintă esenţialul
din lume: comportamente, valori,
idealuri. În timpul vizionării, omul
trăieşte altă dimensiune a existenţei
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sale. Televizorul uimeşte prin tehnica sa magică – apariţia, dispariţia,
rapiditatea imaginilor, făcând posibilă suspendarea din timp şi spaţiu,
călătoria prin alte lumi şi epoci,
comunicarea cu toată istoria universală, cea prezentă, dar mai ales
cu istoria cinematografică. Extraordinar, nu-i aşa?
Mai mult, aşezarea în faţa ecranului oferă o eliberare şi o destindere de lumea reală, de trecut, de
existenţa cotidiană şi permite refugierea în visare. Timpul vizionării
este unul de sărbătoare, un timp
festiv, care îndeplineşte uneori un
adevărat ritual (mai ales pentru cei
ale căror zile sunt încununate de
cufundarea în serialul preferat). Este un timp în care descoperi mereu
câte un model, putând trăi un nou
început şi uita de necazurile vieţii,
de apropierea morţii. În comparaţie
cu mediul înconjurător haotic, experienţa virtuală este ordonată, sigură şi plăcută, fiind accesibilă prin
propria alegere. Totul sună palpi27
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tant. Şi totuşi...
Degradarea fiinţei
Deşi toate acestea sunt posibile,
nu înseamnă că ele sunt şi de folos.
Dacă omul uită că este muritor, că
are păcate sau datorii faţă de sine şi
ceilalţi, ajunge să se îndepărteze
treptat de umanitatea sa şi de chipul lui Dumnezeu din el. Televiziunea este un analgezic sau anestezic al simţului realităţii şi responsabilităţii şi pe măsura preferării ei în
detrimentul lumii reale, aceasta pasivizează, leneveşte fiinţa, slăbeşte
motivaţia şi, cel mai grav, însingurează. Haosul ascuns al imaginilor
de la televizor, ce produc un amestec de trăiri şi senzaţii, se imprimă
în conştiinţa şi sufletul omului. Fără acestea, în momentul părăsirii
ecranului te simţi de parcă ai pierdut ceva important. Emoţiile proiecţiilor te urmăresc o vreme şi în
momentul consumării lor se resimte un gol ce trebuie umplut şi apare
o continuă tentaţie a întoarcerii.
Apare dependenţa. Şi aceasta reuşeşte să se extindă în toate coordonatele vieţii (Pentru un fan al unui
celebru film nu e suficient să reia
proiecţia, să caute înlocuitori ai
acesteia, ci şi să colecţioneze albume, tricouri etc. sau să-şi petreacă
zilnic însemnate fragmente din viaţă, imaginând scenarii pentru sine,
alături de personajele închipuite).
Cercetători americani constată
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că, prin vizionare, oamenii devin
mai egoişti şi mai orgolioşi, mai
plini de sine, învăţând să fie tot mai
atenţi cu propria persoană şi
nerefuzându-şi vreo plăcere (Vizionez ceva pentru că mă face pe
mine să mă simt bine). Chiar şi
exemplele de milostenie faţă de ceilalţi sunt întoarse către propria persoană, pentru a scoate în evidenţă
bunătatea şi virtutea personală
(cum se observă în actele de caritate difuzate). Cu cât vizionarea se
prelungeşte mai mult, cu atât privitorul înrăit dobândeşte mai multă
reticenţă faţă de universul înconjurător, manifestând o lipsă de deschidere faţă de cei din jur şi o frică
faţă de aceştia, cei din urmă fiind
văzuţi drept potenţiali duşmani.
„Televizorul copie lumea reală
şi se face pe sine original pentru a
impune ordine lumii actuale” (Virgiliu Gheorghe). El stabileşte criterii pentru om, îl învaţă cum să înţeleagă lumea. A ajuns să îndeplinească funcţia de educare (exercitată în trecut de religie) şi transmitere
a moştenirii culturale, înlocuind
educaţia bună din familie sau şcoală, obiceiurile tradiţionale etc.
O minte mai cuminte
Efectele asupra minţii sunt devastatoare. În mediul ştiinţific se
cunoaşte că suportul energetic al
activismului cerebral, al proceselor
de gândire, analiză şi decizie este
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reprezentat de undele beta. Odată
cu pornirea televizorului, undele
beta ale creierului încetinesc, devenind preponderente undele alfa şi
delta, transmise de acesta. Pe măsura vizionării, cele dintâi ajung să fie
din ce în ce mai lente, până la diminuarea spre zero. Asta nu înseamnă numai reducerea activităţii
creierului, în special a emisferei
stângi, responsabilă de creativitate
şi de capacităţile critice, ci şi o pasivizare a raţionalului.
Televizorul reuşeşte, folosind
capacitatea de memorie a omului,
să imprime milioane de imagini nefolositoare în mintea acestuia, fără
a fi posibilă selectarea lor obiectivă.
De asemenea, nu se poate controla
desfăşurarea lor în viteză. Creierul
nu are timp să cugete la cele văzute, pentru că întreg cadrul se
schimbă permanent şi foarte repede. Astfel devine imposibilă distanţarea, detaşarea de ele, pentru a putea analiza pe îndelete, ca în cazul
imaginilor lumii reale, mesajul lor şi
a antrena şi celelalte simţuri în afară
de văz (sau auz – în momentul însoţirii imaginii cu sunet) în procesul
cunoaşterii. Evident că celelalte
simţuri vor fi aplatizate... Un alt
impediment în desfăşurarea imaginilor sunt stimulii transmişi de
acestea, care devin mult mai copleşitori şi obositori decât cei transmişi de universul înconjurător. AstLumina Credinţei

fel, părăsind stimulii mai puternici,
omului îi este greu să se readapteze
la cei cu o activitate mai redusă. De
aceea apar plictiseala şi enervarea
când un proces durează prea mult,
când ceva e prea lent, afectând
concentrarea şi lipsind de răbdare
tinerele generaţii.
Însă cea mai pregnantă funcţie a
imaginii televizate este următoarea:
prin ea se creează iluzia că ce e văzut e real. „Însuşi faptul că un lucru
este văzut, îl face să fie evident” (F.
Brune), căci omul s-a ghidat întotdeauna după conceptul de a crede
ceea ce a văzut cu propriii ochi.
„Televizorul apelează la capacitatea
imaginaţiei de a recunoaşte, prin
asemănare, cele văzute la televizor
cu cele reale, de a le completa imaginativ şi valida ca autentice” (Virgiliu Gheorghe). Atunci omul se
încrede mai uşor în cele arătate, neîncrederea în veridicitatea lor şi
propria cercetare a faptelor fiind
suspendate. Acest lucru înseamnă
din nou o reducere a raţionalului şi
înlocuirea lui cu emoţia intensă
transmisă de scenele vizionate, atât
prin impactul estetic al imaginii, cât
şi prin mesajul redat. Raţionamentul, gândirea sau îndoiala îl detaşează pe om de acceptarea ideii transmise. De ce s-ar dori diminuarea ei,
care conduce la inactivitatea minţii?
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Consumatorul ideal – manipularea
maselor
Întreaga tehnologie nu este malefică în sine, ci reprezintă un instrument care, ajuns pe mâini greşite, poate fi folosit împotriva omului. Cine a folosit proprietăţile magice, de impresionare a maselor, ale
televiziunii şi cu ce scop?
Ioan Petru Culianu descrie foarte bine caracteristicile societăţii
româneşti, care s-a alăturat statelor
mondiale în acest demers: „Un Stat
ce vrea să subziste trebuie să fie în
stare să asigure cetăţenilor săi o
educaţie infailibilă şi, în măsura posibilului, să le satisfacă dorinţele”.
Dar, „orice educaţie creează nişte
aşteptări pe care Statul însuşi nu
este în măsură să le satisfacă. Pentru cei frustraţi, există centrale
ideologice” (presa, televiziunea, internetul, moda, sportul, drogurile,
bordelurile etc.) ce produc o „contra-cultură” adresată marginalilor şi
care pot devia atenţia oamenilor de
la problemele importante, anihilând
reacţia celor nemulţumiţi de sistem
şi făcându-i să-şi consume energiile
distructive în interiorul propriilor
lumi. Astfel, Statul pare a încuraja
ideea libertăţii decizionale, intenţionând de fapt să evite opresiunea
directă. În acelaşi timp, producătorii centralelor sunt mulţumiţi, beneficiind de îmbogăţire şi prestigiu.
Deşi la început Statul colabora
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doar tacit cu centralele care s-au
dezvoltat
individual,
„contracultura” lor ajunge să devină politică de stat şi însuşi cei din interiorul
statului sunt meniţi să fie afectaţi
de ea. Ideea uniformizării societăţii
şi a contaminării ei devine clară,
alături de cea a formatării „omului
nou”, „un individ semiconştient de
viaţa pe care o duce, uşor de manipulat şi extrem de nefericit pentru
existenţa lipsită de sens pe care o
traversează”.
Televiziunea reuşeşte să conducă acest om, furnizându-i toate cele
descrise anterior şi investindu-l cu
valorile promovate de societatea
actuală.

Apariţia pe micul ecran creşte
valoarea unui lucru. Ne gândim:
dacă un act nu ar fi atât de important, nu s-ar afla în atenţia atâtor
oameni. Există numai ce e televizat.
Şi ceea ce e televizat nu corespunde
mereu realităţii, exagerându-se în
punctele care impresionează masele
(pericol, scandal etc.). Prin urmare,
se accede la legitimarea unui act în
Lumina Credinţei
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funcţie de difuzarea sa.
Televiziunea impune mituri în
conştiinţa indivizilor, cele mai importante fiind mitul consumatorului, al bunăstării şi abundenţei (regăsită mai ales pe pământul străin),
al comportamentului sexual libertin, al migraţiei profesiunilor în societatea contemporană etc. Lumea
trebuie trăită aici şi acum! Modelul
ideal de relaţie în societate e concubinajul, actorii săi fiind femeia şi
bărbatul sexy – cuplul care rezistă
cât timp se menţine angrenajul de
interese şi cel erotic şi care va rămâne, după consumarea acestora,
cu perpetua căutare în altă parte.
Migrarea indivizilor spre profesiuni
liberale este preferată în detrimentul muncii simple. Un ţăran sau un
muncitor pe micul ecran este un
nimeni în comparaţie cu un doctor
sau un avocat. Aceste mentalităţi
dezechilibrează şi conduc, în principal, la destrămarea ideii de familie, întreţinătoare a întregii vieţi sociale.
În final, „televiziunea răspunde
dorinţei omului căzut de a-şi transforma patimile individuale în acte
consacrate comunitar” (Virgiliu
Gheorghe). Urmărind scenarii indecente, ele se întipăresc în minte,
stârnind patimi care se află codificate în structura lor: dorinţe de stăpânire, erotism, violenţă etc. Prezenţa lor e autojustificată chiar de
Lumina Credinţei

faptul că produc plăcerea şi sentimentul de putere şi acestea, deşi
ruşinoase în faţa lumii, sunt acceptate mut de către lume.
Eşti sigur că eşti stăpân?

„Omul devine influenţabil şi
uşor de manipulat când el însuşi
exclude posibilitatea manipulării.”
„Este un mit credinţa în puterea şi
autonomia unei raţiuni conştiente”
(Virgiliu Gheorghe), când transmisiunile televizorului afectează subconştientul. Influenţa lui depinde
însă de gradul de moralitate a telespectatorului, care poate respinge
imediat ideile transmise dacă nu
sunt compatibile cu a sa configuraţie spirituală. Vizionarea, însă, prin
stimularea dorinţei, presupune o
continuă coborâre a barierei morale
şi numai prin încercarea de reducere a ei se poate obţine menţinerea
verticalităţii.
Miruna Maria Ţupu, XII D
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Vrăjitoria – rea, bună sau doar o joacă?
Încă din vechi timpuri omul a
fost înclinat către cunoaştere: de
concret, dar şi de abstract, de
mistic. În încercarea de a cunoaşte
cât mai mult s-a ajuns la „ţeluri”
înalte, cum ar fi cunoaşterea
lucrurilor înainte ca acestea să se
întâmple, altfel spus: aflarea
viitorului. Magia, cu tot ce aduce
aceasta, reprezintă un domeniu
foarte vast, greu de înţeles şi
interpretat greşit de multe ori. Dacă
pe de o parte, oamenii au dorit să
pătrundă esenţa cognoscibilă a
universului, pe de altă parte, unii nu
au reuşit să înţeleagă şi să accepte
că unele lucruri nu pot fi explicate.
Biserica condamnă vrăjitoria şi,
în special, orice formă de aflare a
viitorului. Părintele Cleopa spunea
că prin vrăjitorie se înţelege
invocarea puterii demonice în
„ajutorul” oamenilor, în locul lui
Dumnezeu, cu scopul împlinirii
anumitor dorinţi omeneşti.
În legatură cu visele şi vedeniile,
Sfântul Ioan Scărarul spunea că
„cel ce crede în vise, este asemenea
celui ce aleargă după umbra sa şi
încearcă s-o prindă”. Tot el spune,
că „diavolii slavei deşarte sunt în
visuri prooroci. Ei închipuiesc, ca
nişte vicleni, cele viitoare şi ni le
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vestesc mai dinainte. Iar dacă se
împlinesc vedeniile, ne minunăm şi
ne mândrim cu gândul, ca şi cum
am avea darul înaintevederii
(proorociei).”
Totuşi,
Sfânta
Scriptură abundă în cazuri când
Dumnezeu a descoperit voia Sa
proorocilor în vise. Când Maria şi
Aaron au vorbit împotriva lui
Moise şi au pretins că şi lor
Dumnezeu le vorbeşte în aceeaşi
măsură, au fost chemaţi de
Dumnezeu la uşa Cortului
întâlnirii: „Domnul S-a coborât în
stâlpul de nor şi a stat la uşa
Cortului. A chemat pe Aaron şi pe
Maria, şi ei s-au apropiat amândoi.
Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun!
Când va fi printre voi un prooroc,
Eu, Domnul, Mă voi descoperi
lui într-o vedenie sau îi voi vorbi
într-un vis. Nu tot aşa este însă cu
robul Meu Moise. El este
credincios în toată casa Mea. Eu îi
vorbesc gură către gură, Mă
descopăr lui nu prin lucruri grele de
înţeles, ci el vede chipul Domnului.
Cum de nu v-aţi temut deci să
vorbiţi împotriva robului Meu,
împotriva lui Moise?” (Numeri 12:58). În noaptea înainte să fie adus
Domnul Iisus la judecata lui Pilat,
Dumnezeu a avertizat-o pe nevasta
Lumina Credinţei
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acestuia, pentru că Biblia scrie
astfel: „ Pe când stătea Pilat pe
scaun la judecată, nevasta sa a
trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a
face cu Neprihănitul acesta; căci azi
am suferit mult în vis din pricina
Lui.” (Matei 27,19).
Vorbind
despre
vrăjitorie,
Părintele
Cleopa
spune
în
continuare că „ cei ce fac vrăji şi
aleargă la vrăjitori, fac un mare
păcat împotriva Duhului Sfânt, căci
lasă pe Dumnezeu şi cer ajutorul
diavolilor. [...]. Se leapădă de adevăr
şi primesc în loc minciuna, căci
toate cuvintele vrăjitorilor sunt
minciună şi amăgire diavolească.”
Un astfel de păcat are desigur o
plată pe măsură: canonul 61 al
Sinodului Ecumenic al VI-lea
opreşte de la Sfânta Împărtăşanie
pe cei ce fac şi merg la ghicitori, la
cărţi de joc şi altele asemenea, spre
a afla cele viitoare, timp de 6 până
la 20 de ani. Iar „dacă vor stărui în
acestea şi nu se vor feri de aceste
meşteşuguri
pierzătoare
şi
păgâneşti, hotărâm să se lepede cu
totul de la Biserică, precum şi
Sfîntele Canoane învaţă...”
Sfânta Scriptură arată cât de
greu pedepseşte Dumnezeu pe cei
ce aleargă la vrăjitori : „ Pe
fermecători nu-i lăsaţi să trăiască”
(Ieşire 22, 18).” Şi bărbatul sau
femeia, oricare dintre ei se vor face
descântători sau vrăjitori, cu
Lumina Credinţei

moarte să se omoare; pe amândoi
cu pietre să-i ucideţi că vinovaţi
sunt „ (Levitic 29, 27). Apoi :
„Sufletul care se va duce la
descântători sau la vrăjitori ca să
curvească în urma lor, Eu voi
întoarce faţa Mea împotriva
sufletului aceluia şi-l voi pierde din
poporul lui” (Levitic 20, 6).

O altă formă de vrăjitorie o
reprezintă ghicitul în cărţi de
tarot sau chiar şi în cărţile de joc.
Nu se ştie cu exactitate cand a luat
naştere această formă de magie,
însă este cu siguranţă foarte veche.
Tarotul, aşa cum este cunoscut
astăzi, s-a definitivat în secolul al
XIV-lea, şi deşi în prezent este
evidentă existenţa tarotului încă
înainte de secolul amintit, multe
dintre ideile ce sunt simbolizate de
aceste cărţi sunt mult mai vechi.
Sunt multe moduri de a „trage”
în carţi, după cum se mai spune.
Fiecare dintre ele necesită timp şi
dedicare pentru a fi „învăţate”. O
astfel de „îndeletnicire” nu se
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învaţă, ci „se fură”. A şti interpretările cărţilor de ghicit este egal cu
zero dacă persoana în cauză nu are
şi o înclinaţie înnăscută către
magie, un fel de talent în acest sens.
Istoria ghicitului în cafea datează de mii de ani, fiind considerată
cea mai eficace metodă de aflare a
viitorului. Atât turcii, cât şi grecii,
egiptenii, babilonienii sau romanii
obişnuiau să aibă magi sau preoţi
care le citeau viitorul în cafea.
Romanii aveau chiar ghicitori oficiali care îndeplineau aceste roluri
de divinaţie în stele, cafea, vise şi
desluşirea altor întrebări cu privire
la viitor. Ghicitul în cafea constă de
fapt în ghicitul în zaţul pe care
aceasta îl lasă şi în analiza semnelor
şi figurilor ce se formează în
ceaşcă. La o primă vedere, această
practică poate stârni amuzamentul,
sfârşind, desigur, prin a fi respinsă,
fiind contrară învăţăturilor Sfinţilor
Părinţi.
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Magia nu este bună sau rea, albă
sau neagră... Fie că ne convine sau
nu, în spatele acesteia se află un
duh amăgitor şi viclean care, prin
astfel de idei şi practici, îl îndepăr-

tează pe om de Adevăratul Dumnezeu, îmbolnăvindu-i mintea şi
sufletul, neputând discerne Cine şi
ce este Adevărul şi cine nu este...
Magdalena Mardari, XII D
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C

ăutări spirituale

Crucea, viaţa omului întru Hristos

Crucea este cunoscută în întreaga lume ca simbol al creştinătăţii.
În Biserica Ortodoxă este pusă la
loc de mare cinste, fiind un simbol
al biruinţei vieţii asupra morţii, un
semn al mântuirii noastre şi al reconcilierii noastre cu Dumnezeu.
Pe lângă toate aceste înţelesuri,
Crucea mai are şi un înţeles spiritual, în legătură cu viaţa tumultoasă
pe care o are de dus un creştin
adevărat pe acest pământ. Unii teologi sunt de părere că sensul spiritual al „Semnului Fiului Omului”
este totalitatea necazurilor pe care
le are de răbdat un om. Totuşi
acest lucuru nu este prea clar,
Dumnezeu fiind prea bun pentru a
ne stabili o anumită raţie de necazuri pentru viaţa noastră. Din
această cauză, apare mai relevantă
ideea că sensul spiritual al Crucii se
rezumă la o viaţă corectă pe care o
are de dus un creştin în sânul Bisericii Mamă şi în comunitate. A trăi
creştineşte nu a fost şi nu este, mai
ales în zilele noastre, într-o societate decăzută şi îndepărtată de credinţă, singura în stare să ţină pe om
în calea cea dreaptă. Astfel, purtarea Crucii lui Hristos, nu este deloc
simplu într-o lume lipsită de de oriLumina Credinţei

ce scrupul, o lume a răutăţilor, care
încearcă să ne tragă în jos. Societatea contemporană nu numai că nu
vrea să se îndrepte, ci ironizează şi
ia în derâdere pe cei care duc o viaţă religioasă autentică, conform învăţăturilor Sfinţiolr Părinţi.
Dacă vom privi în istorie, vom
observa că fiecare perioadă, fiecare
societate a avut şi bune şi rele. Civilizaţia occidentală, se îndreaptă, din
nefericire, a fi o uniune a celor fără
Dumnezeu, ajungându-se la legalizarea căsătorii de acelaşi sex, în
promovarea satanismului, în profanarea religiei prin aducerea de femei la rang de preot şi modificarea
Bibliei, pretinsă a fi misogină. Civilizaţia est europeană, şi în special
cea românească, cu tot rudimentarismul şi grosolănia ei, are totuşi un
fond bun, înrădăcinat, încă, în
dreapta credinţă. Aruncând o privire asupra României, una din puţinele ţări născută cu conştiinţă ortodoxă, se poate observa o societate
care se sălbăticeşte din ce în ce mai
mult.
Îndepărtarea de viaţa liturgică a
dus la îndepărtarea omului de Adevăratul Dumnezeu, la coruperea
populaţiei ţării noastre, începând de
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la cei din rangurile înalte, până la
oamenii de rând. Pare să se fi uitat
ce este dreptatea. Lumea se leapădă
de Crucea dată de Hristos, refuză
să o poarte, renunţând la ea pentru
bani şi influenţă. Cei care încearcă
să îşi ducă cu smerenie şi statornicie Crucea, şi să nu se abată de la
„calea cea dreaptă a Golgotei” sunt
dezavantajaţi într-o astfel de lume
în care este aproape imposibil să
reuşeşti să ajungi cineva prin forţele proprii. Cum poate reuşi un astfel de om în faţa celui care scoate
banul pentru a fi favorizat şi cum
de nu se sufocă în nepotismul de
care este înconjurat?
Pe lângă faptul că omul, cu o
viaţă morală autentică, este dezavantajat din start, el mai trebuie să
îndure şi ironiile celorlalţi, viaţa religioasă nu numai că ajunge să fie
desconsiderată, dar şi batjocorită.
În schimb sunt promovate nonvalorile. Mass-media duce o puternică
politică de demoralizare a lumii şi
promovează pe toate căile posibile
violenţa şi desfrânarea. Se încearcă
o obişnuire a omului cu păcatul, o
orbire a acestuia în faţa adevăratului mod de viaţă. Manipularea maselor devine astfel tot mai uşoară.
Biserica, ultima redută în faţa acestui puternic atac, este criticată şi
acuzată de manipulare şi hoţie.
Dar, în această lume şi în toată
această necurăţie, cel mai rău suferă
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copii şi adolescenţii. Aceşti oameni
încă în formare sunt bulversaţi de
mici cu toată necurăţia păcătoşilor.
Întrebarea este cum pot aceştia să
reziste acestei manipulări? Sunt două căi: cultura şi religia. Dacă cultura trezeşte tânărul din naivitatea
copilărească şi îl învaţă în ce să
creadă şi în ce nu, religia este cea
care îi indică care conduită este bună şi care nu.
Astfel, într-o lume decăzută şi

familiarizată cu păcatul, doar Biserica, prin Sfintele Taine, ne ajută să
ducem Crucea cu credinţă şi statornicie, îndemnându-ne, totodată, să
nu uităm de cuvintele Mântuitorului: „Cine vrea să vină după Mine,
să se lepede de sine, să îşi ia Crucea
zilnic şi să îmi urmeze Mie”.
George Pescaru, X C
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Iubirea jertfelnică a lui Iisus
“Dragostea este îndelung răbdătoare,
este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul,
crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi, limbile vor înceta;
cunoştinţa va avea sfârşit. „- I Corinteni 13:4-8.
Fiecare dintre noi are nevoie să
fie iubit pentru ceea ce este şi să fie
acceptat aşa cum este. Este o necesitate absolut normală, pusă în inimile noastre de Însuşi Dumnezeu.
Dar, mult mai mare este necesitatea
de a-L iubi pe Dumnezeu. Să-L iubim cu toată făptura şi sufletul nostru, cu toată gândirea. Dar, de unde
să ia omul puterea pentru a-L iubi
pe Însuşi Dumnezeu? Răspunsul
este numai în El, întrucât El reprezintă iubirea desăvârşită.
Nu o dragoste omenească:
„acum te iubesc, iar peste o oră
nu” sau „acum te iubesc mai mult,
iar peste câtva timp mai puţin” şi
nu numai milă, asemănătoare milei
noastre: „acum poate să-mi fie milă, iar după să te pedepsesc”, când
mila se schimbă în furie, ci invers.
Iubirea Lui este absolută, neschimbată. Iubirea Lui va rămâne întotLumina Credinţei

deauna iubire, indiferent de calităţile persoanei.
Faptul că Dumnezeu şi-a jertfit
Fiul pentru noi, dovedeşte iubirea
lui Dumnezeu pentru omenire, care
a dus la mântuirea întregii lumi.
Mare a fost înstrăinarea omului de
Dumnezeu până la Răstignirea lui
Hristos. Consecinţa gravă a păcatului original şi multe alte păcate ale
omenirii, precum natura greoaie a
bolilor umane, boala sufletului şi a
trupului, culminând cu moartea. Atât
de grele încât a fost nevoie de suferinţa şi moartea fără păcat a lui Iisus pentru vinderea naturii umane.
Numai harul lui Dumnezeu poate
deschide ochii omului spre o lume
spirituală şi să-i confere o viziune a
adevărului. Niciun lider mondial nu
şi-a sacrificat viaţa pentru poporul
lui, precum a făcut-o Hristos. Şi
chiar dacă ar fi făcut-o, ce importanţă şi semnificaţie ar fi avut
moartea unui om obişnuit? Mai întâi de toate, Jertfa lui Iisus a arătat
întregii lumi că Dumnezeu nu este
un rege, care pe unii îi miluieşte, iar
pe alţii îi pedepseşte şi indiferent de
ce ar fi, cere îndeplinirea cuvântului
Său. NU! El reprezintă iubirea desăvârşită, lăsând integrală şi neafectată
libertatea oamenilor. Pe de altă par37
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te, nu reprezintă doar iubirea, ci şi
umilinţă. De parcă El nu ar fi putut
să se nască împărat, conducător al
lumii? Ba da! Dar, a ales să se jertfească pentru omenire, ceea ce demonstrează nu doar o iubire necondiţionată pentru aceasta, dar şi
o umilinţă extraordinară, pe care
noi, oamenii, greu ne-o putem închipui şi chiar înţelege.

Nu Dumnezeu este Cel care Îl respinge pe om, ci omul, infectat de
plăcerile lumeşti, nu Îl vrea şi accepta pe Dumnezeu în viaţa lui.
Anastasia Ţăran, XI C
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Vocaţia – dar înnăscut sau fapt dobândit?
Omul este fiinţa superioară, înzestrată de Dumnezeu cu unul
dintre cele mai de preţ daruri:
raţiunea. Aceasta îl ajută pe om,
atât în viaţa sa morală prin
conştientizarea
şi
îndreptarea
greşelilor, cât şi în viaţa sa
profesională prin căutarea şi aflarea
abilităţilor sale teoretice şi practice.
Acestea sunt concretizate în Vocaţie. Vocaţia este punctul discuţiei
noastre. Înainte de a aborda acest
subiect aş dori să vă adresez o întrebare: Credeţi sau vă încredeţi în
vocaţie? Dacă da, atunci merită să
parcurgeţi acest articol, dacă nu
atunci vă veţi convinge de existenţa
ei prin parcurgerea articolului. Plecând de la premisa existenţei
vocaţiei, vă voi vorbi despre
importanţa şi utilitatea acesteia.
Unii cercetători, definesc vocaţia ca
fiind un dar înnăscut, ceva cu care
omul se naşte şi de care nu poate
scăpa, ceva cepoate fi alterat sau
îmbunătăţit. Alţii afirmă că vocaţia
este o sumă de abilităţi practice şi
intelectuale pe care omul le
dobândeşte în timpul parcurgerii
unor studii, astfel aceasta fiind un
fapt dobândit. Bazându-mă pe un
vechi
proverb
care
zice:
,,Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi pune
Lumina Credinţei

în traistă” tind să cred că vocaţia nu
este un dar înnăscut, ci un faptdobândit, un punct de reper pe care
Dumnezeu ţi-l oferă şi care
reprezintă o posibilă cale de a păşi
în viaţă. Deşi există acest punct de
reper, acesta nu se poate numi
vocaţie. Vocaţia apare abia în momentul în care omul se ghidează
dupa reperul oferit , parcurgând un
drum anevoios, constituit din
muncă şi multe interdicţii. Aşadar,
am putea spune că vocaţia nu este
doar un fapt dobândit prin muncă,
ci poate fi şi o victorie precedată de
o luptă aspră, dar succedată de
realizări îmbucurătoare.

Din punct de vedere scripturistic, Pilda Talanţilor arată clar că
Dumnezeu nu te lasă, ci îţi oferă un
sprijin, un talant care trebuie precedat de o muncă de valorificare.
Prin această muncă de valorificare
noi avem posibilitatea de a ne
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cunoaşte mai bine posibilităţile, dar
şi limitele, fapt care ne deschide noi
drumuri
în
viaţa
noastră
profesională şi care ne ajută să ne
împlinim atât material, cât şi spiritual. Cea mai bună metodă de a începe valorificarea talentului oferit
de Dumnezeu este şcoala. Prin varietatea de materiipredate, prin realizarea unor activităţi extracuriculare, dar şi prin realizare aunor
chestionare şi programe de orientare profesională, tânărul îşi
lărgeşte orizonturile.
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Astfel, tânărul reuşeşte să se
descoperepe plan profesional, putând să pună în practică talentul
primit de la Dumnezeu, spre folosul lui, dar şi a comunităţii, dar şi
munca voluntară, în primă fază,
centrată pe domeniul profesional
nou descoperit.
Ştefan Mihăilă, X D
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„Parabolele lui Iisus” – între fiosofie şi
ideologie

În urma unei cercetări amănunţite de 5 ani, scriitorul şi filosoful
Andrei Pleşu a mai adăugat, ca de
fiecare dată, o nouă operă de valoare pentru cultura românească, de
această dată privită din două perspective: cea filosofică şi cea teologică.
Volumul constituie o nouă provocare lansată de Andrei Pleşu
pentru lectorii săi mai ales datorită
temei delicate şi care poate trezi
uşor dispute: cuvântul biblic şi posibilităţile aproape infinite în care
acesta poate fi perceput, înţeles şi
aplicat în viaţa creştinului. Scrisă
acum câteva secole, poate că o lucrare pe o astfel de temă nu şi-ar fi
găsit scopul; venită în această perioadă, ea are un rol crucial pentru
creştinul bombardat de mesajele a
tot felul de grupări religioase care
pretind că propovăduiesc cuvântul
lui Dumnezeu şi adevărurile Sale
ascunse. Este vorba de oameni care
într-o infatuare nejustificată pretind
să înţeleagă lucruri care uneori sunt
dificile şi pentru experţi în domeniu, iar rezultatul nu poate fi decât
unul singur: înţelegerea greşită, deLumina Credinţei

naturarea mesajului biblic şi, cel
mai grav, alertarea şi agasarea unui
număr cât mai mare de oameni cu
„decodificările” pe care ei le-au găsit.

Aşadar, pentru a nu divaga, volumul dedicat pildelor Mântuitorului, are un scop bine definit şi impetuos necesar societăţii creştine
actuale: informarea. Extremele trebuiesc înlăturate: exegezele duse la
extremă într-o derivă care îndepăr41
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tează pe cel ce vrea să înţeleagă desigur că nu duc nicăieri, dar pe de
altă parte, omul trebuie să dea dovadă de o deschidere în receptarea
şi înţelegerea unor astfel de texte –
aceasta este foarte pe scurt, poate
uşor superficial, ideea principală
expusă în volum. Omul trebuie să
înţeleagă înainte să aplice, iată
îndemnul adresat de Pleşu şi care
se întrezăreşte şi din cuvintele
Mântuitorului, deci prejudecata şi
premisa de „crede şi nu cerceta”
sunt neadevăruri combătute puternic de Hristos; omul pe care îl doreşte Dumnezeu în Împărăţia Sa
este cel ce are curajul de a pricepe,
de a-şi folosi raţiunea care i-a fost
dată, de a nu se limita la sensul de
primă instanţă. Desigur, nu putem
avea pretenţia ca toţi să înţeleagă,
căci dacă intrăm alături de cercetările lui Pleşu în interpretările pildei
talanţilor, vedem că fiecăruia i se
dă, dar mai ales i se cere după puterile sale.
Doar frunzărind cartea, observăm că Iisus apare în diferite ipostaze, ceea ce spune pare să se contrazică, să contravină Tradiţiei de
până la El, stările lui par să se
schimbe: e fie ameninţător, fie
blând, parabolele Sale sunt fie paşnice, fie au o doză de violenţă. Un
ghid în înţelegerea lor este aşadar
nu un moft, o opţiune, ci o necesitate, ba mai mult, ceva ce ţine de
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vital; pentru că de la o practică religioasă greşit înţeleasă prin prisma
simplei execuţii la pierderea de sine, de judecată şi a mântuirii într-o
ultimă instanţă nu este decât un
pas. Din acest punct de vedere, Iisus a fost un revoluţionar al religiei,
privit doar din perspectiva Sa umană, acest rol pare să şi-l asume prin
parabolele pe care le spune ucenicilor. Dacă până la El creştinii erau
automatişti, îndeplineau ritualuri
doar pentru că aşa ştiau că trebuie,
cuvântările Sale au un impact atât
de mare asupra oamenilor încât le
poate schimba radical modul de
percepţie a religiei: ei învaţă să
gândească, li se lansează o nouă
provocare: ca să înţeleagă, trebuie
să pună întrebările potrivite care să
demonstreze deschiderea lor spre
înţelegere. De la exterioritatea în
care se află, după cum se precizează în carte, exterioritate faţă de cuvântul lui Dumnezeu, de adevăr, de
propria lor personalitate, ei trebuie
să lupte – un concept cu totul nou,
o schimbare radicală. „Dulcea violenţă” o numeşte părintele Arsenie
Boca, îndrăzneala de a cere cu insistenţă mântuirea, nu doar din gură
(„Nu oricine Îmi zice: Doamne,
Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor”, Matei 7,21) ci din fapte, fapte
cu care nu poţi bate la porţile cereşti dacă nu vin în urma unei foarte bune înţelegeri a dorinţei lui
Lumina Credinţei

„Parabolele lui Iisus” – între fiosofie şi ideologie

Dumnezeu, a condiţiilor pentru
mântuire.
O astfel de înţelegere o oferă
această carte a lui Pleşu pe care risc
clişeic să o numesc o adevărată operă
datorită atenţiei deosebite pe care
el o acordă detaliilor de interpretare. Este important faptul că autorul
alege să prezinte şi teorii uşor deplasate ale altor exegeţi ai textului
biblic pentru că Iisus nu încurajează obtuzitatea: trebuie să cunoaştem totul ca să ştim ce să respingem şi mai ales de ce, aşa încât demontarea acestor păreri cu argumente solide şi logice au rolul de a
prezenta un mod de gândire pe care creştinul ar trebui să îl adopte.
Dumnezeu însuşi este un exemplu
pentru deschidere: el acceptă pe
oricine în Împărăţia Sa, este gata să
renunţe la orice prejudecăţi în
schimbului acelei scântei de credinţă venită din înţelegere. O gândire
bazată pe o cultură solidă pentru că
o parabolă ieşită din context îşi
pierde din valoare va demonta mereu metodic o gândire închisă pe
care cred ca am întâlnit-o cu toţii la
diferite secte care ne vizitează pentru a ne convinge de veridicitatea
credinţelor lor. Complacerea într-o
interpretare ad-literam de care aceşti
oameni dau dovadă, nu este ceea ce
vrea Creatorul de la om – o demonstrează Iisus prin faptele şi îndemnurile Sale, iar Pleşu o reliefeaLumina Credinţei

ză cu fiecare ocazie.
Şi în final, o să mă aliniez şi eu
mesajului hristic argumentat de
Pleşu în „Parabolele lui Iisus” şi am
să îndrăznesc să formulez câteva
concluzii personale, ale unui lector
fără experienţă care ia contact cu o
lucrare amplă cu numeroase referinţe filosofice şi teologice. Fără să
exagerez, lucrarea mi-a oferit o nouă perspectivă asupra a ceea ce înseamnă respectarea cuvântului biblic şi de ce nu religia în sine: ce se
aşteaptă de la noi, ce trebuie să
dăm la schimb pentru a ne atinge
scopul –mântuirea. Am apreciat amprenta personală pe care o lasă autorul, exemplul pe care îl oferă
pentru această deschidere spre înţelegere şi îndrăzneala de a privi dincolo de interpretarea proximă a
unui text, chiar dacă unele pasaje
sunt oarecum controversabile. Este
de apreciat acest echilibru pe care
reuşeşte să îl menţină pe tot parcursul lucrării sale între dimensiunea filosofică şi cea teologică.
Concluzia finală este desigur
controversabilă, aşa cum probabil
îşi doreşte autorul său pentru a da
posibilitatea de interpretare, pentru
a nu oferi totul pe tavă, poate
dintr-un exemplu hristic pe care îl
adoptă semi-voluntar: Iisus este
prin dimensiunea Sa umană un filosof, un cărturar „scandalos” cum
îl numeşte Pleşu, un deschizător de
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drumuri care întrerupe şirul interminabil al fenomenelor de fanatism
religios şi al doctrinelor rigide; El
singur schimbă mentalitatea unei
lumi întregi, modifică legile vechi,
aduce noul în ideologie, transformă
un şablon într-un proces individual,
circumstanţial care nu poate decât
să îi argumenteze caracterul divin,
indubitabil pentru oricine care se
pliază pe cuvântul Său, au urechi de
auzit şi ochi de văzut.
Raluca Călin, XI B
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