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ditorial

Hristos în mijlocul nostru,

Dragă cititorule,
Îţi propun să facem o radiografie sinceră a stării noastre lăuntrice,
pentru o mai bună cunoaştere a ceea
ce suntem cu adevărat. Vă provoc la
cunoaşterea de sine. Desigur, nu este
un lucru uşor, dar necesar devenirii
noastre ca fiinţe spirituale.
Trăim într-o lume consumistă
şi hedonistă, într-o lume prea plină de sine pentru a-şi putea asuma
nimicnicia. Este chinuitor să-ţi recunoşti nimicnicia; pentru aceas-ta
e nevoie de simplitate şi sinceritate
pentru a putea pătrunde cu adevărat
în interiorul fiinţei.
Pentru omul contem-poran, păcatul este un drept recunocut legal
şi universal, iar viaţa lui nu mai este
ancorată în lumina dumnezeiască şi
în trăirea liturgică.
Astfel, obişnuinţa rea se întăreşte împotriva omului, împotriva
liber-tăţii lui. Omul se transformă
treptat din persoană în automat; din
fiinţă liberă, în om purtat în lanţuri.
Am putea compara fiinţa noastră cu
o cameră plină de tot felul de lucruri,
iar învăţătura dumnezeiască, cu lumina soarelui. Cu cât e mai întuneLumina Credintei

cată camera, cu atât se văd mai puţin
lucrurile din ea. Şi cu cât năpădeşte
pe geamuri mai multă lumină, cu
atât lucrurile din ea se văd mai clare
şi mai frumoase. Iar pentru a ajunge
la eliberarea de patimi, înseamnă a
porni pe drumul Golgotei împreună cu Hristos pentru că doar astfel
putem ajunge la propria înviere din
somnul păcatului. Numai în Hristos
vom ajunge la adevărata cunoaştere de sine şi vom descoperi sensul
vieţii, şi anume, cunoaşterea iubirii
co-pleşitoare a lui Dumnezeu faţă
de om. Iar când
vom contempla
pe
Dumnezeu
direct, vom contempla raţiunile
lucrurilor în El Însuşi, nu în lucruri,
ca acum, deci cu
mult mai adânci şi mai duhovniceşti.
Iar Domnul ne educă pe noi în
aşa fel, încât să cunoaştem şi să trăim acestea, dacă şi noi dorim…
Prof. Mihai Ilaş
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Bucuria de a fi creștin
Iubite cititorule,
Știm că azi nu mai este firesc ca
omul să fie bucuros, mai mult decât
atât constatăm cu durere că aproape nici nu se mai zărește pe buzele
noastre linia unui zâmbet, că inima
noastră nu mai râde, nu mai cântă,
nu se bucură de cei din jurul ei și de
tot ceea ce o înconjoară, nu se bucură de Cel ce este izvor de bucurie.
Întrebarea fundamentală care
survine inevitabil se referă tocmai la
motivul pentru care nu suntem bucuroşi. Un răspuns este lipsa simplităţii
din viaţa noastră, utopia progresului
civilizatoric în care oamenii de azi
definesc propria existenţă prin relativism. Pentru noi cei care ne raportăm la bucurie prin prisma veșniciei,
firesc este să ne îndreptăm gândul și
inima către Cel ce este sălaș de bucurie, către Cel ce este Lumină neapusă, Iubire și ființa bucuriei.
Acesta nu este nimeni altul decât Hristos, care ne îndeamnă, mai
realist spus ne cheamă să fim bucuroși, să fim fiinițe mulțumitoare,
adică finițe euharistice. Hristos ne
cheamă mereu să fim părtași bucuriei Lui de a se dărui pe Sine nouă la
fiecare Sfântă Liturghie, ne cheamă
să răspundem dorului Lui de noi. El,
Hristos cântă mereu imnul iubirii cu
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brațele veșnic întinse… cântă mereu în cântec de lacrimă de foc, cânt
pe care cel mai des îl auzim în tăcerea inimii noastre.
Vă rog să fim onești cu noi înșine în primul rând… oare chiar nu
auzim cântecul Lui… oare chiar nu
simițim bătaia inimii Lui la ușa inimii noastre… oare chiar atât de reci
suntem încât nu mai suntem conștienți de neliniștea inimii noastre ?!
Acum se cuvine un moment
de liniște, un gând de realism… un
gând de mărturisire: precum dorește

cerbul apele izvoarelor așa dorește
și sufletul nostru pe Hristos… numai
să îndrăznim să fim bucuroși…să
fim ai lui Hristos!
Prof. Roxana-Maria Obreja
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piritualitate Ortodoxă

Tinereţea cea spre fiinţă…

Tineretea este varsta trăirilor,
a energiei, e dăruirii de sine, a peripeţiilor, vârsta bucuriei şi a maturizării...tinereţea este varsta aceea pe
care o ai toata viaţa, dacă ştii cum
să şi-o păstrezi în suflet…este permanenta vârstă a creştinului, este un
mod de viaţă şi nu o modalitate de a
număra ani.
Dar, cu toate că povestea tinereţii este tare greu de rostit de către
noi, căci pe lume există Un Singur
Povestitor Care o poate spune pe-ndelete, o să încerc totusi să o explic.
Dar să ştiti: dacă mă auziţi pe mine,
s-ar putea să vă puneţi cateva semne
de întrebare, însă dacă Il ascultaţi pe
El, cu siguranţă, povestea tinereţii vi
se va muta din minte în inimă.
A fost odată, ca niciodată, Tinereţea Veşnică pe care Dumnezeu
a dăruit-o tuturor, absolut tuturor
oamenilor, ca ei să poată deveni tineri. Tinerii nu sunt diferiţi de restul
lumii prin faptul că nu sunt la fel de
maturi ca aşa-zişii “oameni mari”,
ci prin dragostea lor de viaţă, prin
dorul lor de frumos, poate mai putin alterat ca la cei din jur. Dar toate
acestea au nevoie să se concretizeze
Lumina Credintei

în ceva...şi aici depinde doar de personalitatea fiecăruia: unii cred că işi
pot împlini dorul căutând plăcerea,
alţii moda. Dar mai sunt şi altii care
caută profunzimea, esenţa, care se
străduiesc să înteleagă, să privească
lumea prin ochi cuprinzători. Cea
mai mare preocupare a tinerilor este
să se dezvolte (fac asta tot timpul, iar
dacă un om este mereu tânăr, atunci
întreaga sa viaţă va fi o înălţare). Tinerii muncesc extraordinar de mult
să işi contruiască fiinţa, sa o desăvârşeze continuu, să se asemene tot
mai mult cu modele lor. Pe măsura
ce cresc, li se pare că întreaga lume
creşte odată cu ei, că ies la iveală noi
şi noi înţelesuri, sensuri ale vieţii,
ceea ce îi bucură nespus. Li se pare
că întreaga lume înfloreşte sub ochii
lor, cănd, de fapt, singurii care înfloresc sunt ei… Dar trebuie ca floarea
sufletului lor să izvorască din iubire
şi dintr-o credinţă nu mai mare decât
un graunte de muştar.
Crescând tinerii simt nevoia să
împărtăşească cu cineva noile trăiri, bucurii, învăţături pe care ei le
descoperă şi le simt… În inima lor
sensibilă cele mai frumoase trăiri se
5
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zugrăvesc în timpul petrecut în tihna prieteniei, în căldura strângerii
de mână, în puterea privirii. Clipele
acelea încununate de o bucurie, pe
care nici zmbetul si nici vreun cuvânt de pe lumea aceasta nu le va
putea descrie, clipele acelea pline de
cântec, în care vocile se inaltă spre
un cer înstelat sau fug printre brazi,
în înaltul munţilor. Tinereţea nu se
poate trăi de unul singur, închis între
pereţii reci ai unei camere, fără comuniune, comunicare, fără oameni
şi, mai ales, fără Dumnezeu. Tinereţea înseamnă împreună-bucurie,
împreună-cantec, împreună-suferinţă, împreună! “Un deget întins e un
deget, şi-atât. Mai multe devin mai
multe, dar un pumn strâns laolaltă şi
în aceleaşi directive devine o forţă
care poate să impună, la un moment
dat, chiar lucruri greu de digerat de
către ceilalţi”(Parintele Constatntin
Necula). Astfel, tânărul capătă curajul să se avânte în viaţa, să cunoască
mai departe, chiar dacă se va lovi de
răutate, de nedreptate, să-şi dorească să le înfrunte; de unul singur nu
poate răzbi.
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Tânărul e plin de întrebari şi de
nevoi…el are nevoie de răspunsuri,
are nevoie în permanenţă de ocrotire
şi de dragoste, la fel cum are nevoie
de aer…lipsit de acestea, tânărul se
va simti în totalitate singur, abandonat într-o lume necunoscută încă pe
deplin sau cunoscută şi prin primsa
răutăţii şi a deznădejdii. Viaţa tinerilor este o încercare imensă şi ajunge
să fie un întreg lagăr de tristeţi acumulate, de complexe, de strigăte care
nu reuşesc să se audă într-o lume în
care nimeni nu ascultă; tinereţea
are şi momente pline de frământări
fără răspuns, de acele răspunsuri de
care li se pare tinerilor ca depinde
liniştea lor. Desigur, alternative sunt
peste tot…le cunoaştem cu toţii, le
vedem pe la ştiri, prin spitale… Dar,
oameni buni, oare chiar nu v-a spus
nimeni că Dumnezeu există…si NU
undeva departe, Sus, mereu prea Sus
ca să putem ajunge la El?! E aici,
acum, în tine, în mine, în cel de lângă, în aerul pe care îl inspiri, în apa
pe care o bei…e peste tot…şi poţi
fugi oriunde, poţi să intri în lagărul
acela chinuitor care a distrus tinereţi,
poti fugi oriunde, dar El tot va fi acolo să te vegheze, să te înveţe, să te
iubească…! Răspunsuri sunt, dar nu
le gaseşti în plăceri trecătoare, nici
în cărţi şi nici chiar în mintea ta, pe
care o întrebi atât de des ce e de facut…ele sunt cu prisosinţă în Biserică, în Dumnezeu! Caută! Ai curaj!
Bucură-te! Ai o viaţă ca să te conLumina Credintei
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ducă spre o prea-frumoasă Veşnicie!
Ce mai astepţi?! Rosteste o rugăciune, iar bucuria iţi va umple sufletul,
aşa cum, cu siguranţă nu o umplu
găndurile încâlcite asupra carora
prea des zăboveşti… Gandeste-te ce
ai de pierdut dacă te bucuri, în ciuda
grijilor, ce ai de pierdut dacă încerci
măcar să te apropii de Dumnezeu?
Vei pierde doar o viaţă fără sens…
Povestea tinereţii nu se opreşte
aici şi nu se va opri niciodată…dar
de aici încolo o va continua fiecare
dintre voi, dragii mei cititori, cu propiile voastre trăiri, cu propriile voas-
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tre glasuri! Şi o veţi contura în culorile pe care voi le veţi descoperi în
viaţă…dar nu uitati: orice se va întâmpla, orice gând sau sentiment absurd va încerca să vă neliniştească,
rugaţi-vă, bucuraţi-vă, comunicaţi,
întreprindeţi, căci asta înseamnă tinereţe, dar mai mult şi mai mult puneţi-vă nădejdea într-Un Dumnezeu
Care prea mult ne iubeşte…!!
Andreea Popa, X B
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Pilda vameşului şi a fariseului
Luca 18:9-14

Către unii care se credeau că
sunt drepţi şi priveau cu dispreț pe
ceilalți, a zis pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca să se
roage: unul fariseu și celalalt vameș. Fariseul, stând, așa se ruga în
sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că
nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori,
nedrepți, adulteri, sau ca și acest
vameș; postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuiala din toate câte
câștig. Iar vameșul, departe stând,
nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând:
Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât
acela. Fiindcă oricine se înalța pe
sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.
O altă pildă asemănătoare cu
cea a fariseului şi a vameşului este
aceea a copacilor din pădure. Un
om a mers în pădure ca să aleagă un
copac din care să facă grinzi pentru
acoperiș. Și a văzut doi copaci, unul
lângă altul.Unul era neted și înalt,
dar era putred pe dinăuntru, și celălalt era cu dâmburi și urât pe dinafara, dar era sănătos pe dinăuntru.
8

Omul a oftat și și-a zis: “La ce-mi
folosește mie acest copac înalt, necioturos, dacă este putred pe dinăuntru și din care nu pot să fac barne?
Celalalt, chiar dacă este cioturos si
urât, cel puțin este sănătos pe dinăuntru și astfel, dacă muncesc puțin
mai mult, pot să-l folosesc la barne
de acoperiș pentru casa mea.” Și,
fără să se gândească mai mult, a ales
acel copac.
Tot la fel va alege și Dumnezeu între doi oameni pentru casa Sa
și nu va alege pe cel care pare bun
pe dinafară, ci pe cel a cărui inimă
este plină de dreptatea sănătoasă a
lui Dumnezeu.
Cei mândri, ai căror ochi sunt
într-una ridicați spre cer, în vreme
ce inimile lor sunt lipite de pământ,
nu sunt plăcuți lui Dumnezeu; sunt
bineplăcuți lui Dumnezeu numai cei
smeriți și blânzi cu inima, ai căror
ochi sunt plecați spre pământ, în vreme ce inimile lor sunt bogate întru
cele cerești. Ziditorul lumii alege
oamenii care caută la păcatele lor
înaintea lui Dumnezeu, mai mult
decât la faptele lor cele bune. Căci
Dumnezeu este doctorul care vine
Lumina Credintei
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la patul pe care stă fiecare dintre noi
și întreabă: “Unde te doare?” Omul
care se folosește de venirea doctorului, ca să-i spună despre toate durerile și slăbiciunile sale, este înțelept,
dar omul care își ascunde durerea și
se laudă cu sănătatea sa, este nebun.
Ca și cum doctorul vizitează oamenii pentru sănătatea lor și nu pentru
starea lor de boală! Marele rapsod
al creştinismului, Sfântul Ioan Gură
de Aur spune că “Este rău să păcătuiești, deși aici se poate da ajutor;
dar să păcătuiești și să nu îngădui
păcatul – aici nu se mai poate nici
un ajutor.”
Deci să avem înțelepciune și să
stăm la rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să simțim că ne aflăm înaintea doctorilor celor mai buni și mai
milostivi, care ne întreabă pe fiecare
dintre noi, cu purtare de grijă și cu
dragoste: “Unde te doare?” Să nu ne
lenevim în niciun chip, să-I spunem
toată boala noastră, rănile noastre și
păcatele noastre.
Domnul Iisus ne spune despre aceasta în pilda vameșului şi a
fariseului.În Evanghelie se spune că
Domnul a spus această pildă celor
care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți. Nu cădem
și noi printre cei cărora Domnul le
spune această pildă? Nu vă răzvrătiți, ci mărturisiți-vă boala, rușinați-vă de ea și luați leacul pe care
vi-l dăruiește Doctorul cel mai bun
și mai milostiv. Într-un spital erau
Lumina Credintei

mulți bolnavi.Unii aveau febră și
nu mai puteau aștepta până la venirea doctorului; alții umblau de colo
colo, crezându-se sănătoși și nu voiau să-i vadă doctorul. Într-o dimineață, doctorul a intrat să-i viziteze
pe bolnavi. Doctorul era împreună
cu un prieten, care era plin de daruri
pentru bolnavi.Prietenul doctorului
a vazut că bolnavii aveau febră și îi
părea rău pentru ei. “Se pot vindeca?” l-a întrebat pe doctor. Doctorul
i-a șoptit la ureche: “Și aceștia cu
febră și cei care se află în pat se pot
vindeca, dar cei care umblă nu se pot
… aceia suferăde boli care nu se pot
vindeca și sunt putrezi pe dinăuntru.” Prietenul doctorului a fost foarte uimit și uimirea sa stătea în două
lucruri: tainele bolilor oamenilor și
înșelăciunea ochilor oamenilor.
Închipuiți-vă acum că suntem
bolnavi în acest spital al lumii. Boa9
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la de care suferă fiecare dintre noi
poartă același nume – nedreptatea.
În acest cuvant se află toate patimile,
toate poftele, toate păcatele – toate
slăbiciunile și moleșirea sufletelor,
a inimilor și a minților noastre. Cei
bolnavi se află într-o stare, la începutul bolii, în altă stare, la vremea
cea mai grea a bolii și în altă stare, la
vindecare. Dar acestea sunt chipurile bolilor din lăuntrul omului; numai
cei care se vindecă se fac conștienți
de greutatea bolii de care suferiseră.
Cei mai bolnavi sunt cei mai puțin
conștienți de boala lor. În boala trupească, omul care are febră mare, nu
este conștient de sine nici de boala
sa, nici nebunul nu spune despre el
că este nebun. Începătorii nedreptății se simt rușinați de boala lor o
vreme, dar repetarea păcatului duce
la obiceiul de a păcătui și aceasta se
întâmplă până la amețeala și starea
de inconștiență a nedreptății, până
într-o stare în care sufletul nu mai
are nici un sens în sine, și nici boala
sa. Și închipuiți-vă numai, un doctor care intră în spital și întreabă:
“Ce-ați pățit?” Cei a căror boală se
afla într-o stare de început, se simt
rușinați să se arate că sunt bolnavi și
vor raspunde: “Nimic!” Cei a căror
boală a ajuns în starea cea mai grea,
se vor mânia la o asemenea întrebare
și nu vor răspunde numai “Nu-i nici
o problemă cu noi!”, ci vor încerca
să se mândrească cu sănătatea lor.
Numai cei care sunt pe cale de vin10

decare vor ofta și vor răspunde doctorului: “E foarte rău! Ai milă și ne
ajută!”Tertulian spune într-o omilie
despre pocăință: “Dacă îți este frică
să-ți mărturisești păcatele, privește
focul iadului, pe care numai mărturisirea îl poate stinge.”
Atunci, cugetă la toate acestea;
ascultă pilda lui Hristos și hotărăște
tu cât este de potrivit. Dacă spui cu
uimire “Această pildă nu mi se potrivește”, atunci înseamnă că suferi
de boala cunoscută ca nedreptate.
Dacă te împotrivești “Eu sunt drept;
aceasta este pentru păcătoșii din jurul meu”, aceasta înseamnă că boala
ta a ajuns să fie foarte grea. Dar daca
te bați cu pumnul în piept și spui
“Este adevărat; sunt bolnav și am
nevoie de doctor”, aceasta înseamnă
că ești pe calea vindecării. Atunci,
nu te teme; te vei vindeca.
Doi oameni s-au suit la templu,
ca să se roage: unul fariseu și celălalt
vameș. Doi oameni, doi păcătoși, cu
deosebirea că fariseul nu se vedea pe
sine ca păcătos, în vreme ce vameșul se vedea păcătos. Fariseul facea
parte din clasa de sus din societatea
vremii, iar vameșul făcea parte din
clasa cea mai batjocorită.
Fariseul, stând așa, se ruga în
sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că
nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori,
nedrepți, adulteri, sau ca și acest
vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte
câștig. Fariseul stătea în partea de
Lumina Credintei
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dinainte a bisericii, chiar în fața altarului, așa cum era obiceiul fariseilor
să se ducă în față. Că fariseul stătea
chiar în față, se vede din zicerea că
vameșul stătea departe. Fariseul era
atât de mândru și desigur, se vedea
pe sine întru toată dreptatea (adică
în sănătatea lui duhovnicească), că
el nu căuta locul din față, numai în
priveliștea oamenilor, ci și în priveliștea lui Dumnezeu și nu căuta
aceasta numai la mese și la întâlniri
cu oamenii, ci și la rugăciune. Acest
lucru este destul pentru a arăta cât de
bolnav era fariseul de nedreptate și
cum îl învârtoșa pe el aceasta.
Pe scurt: omul care face precum vameșul, este înălțat. Cel dintâi (fariseul) nu se poate vindeca,
pentru că el nu poate vedea căeste
bolnav; cel de-al doilea (vameșul)
este bolnavul care se află pe calea
vindecării, pentru că el și-a recunoscut boala, s-a așezat sub ascultarea
Domnului și a luat leacul. Cel dintâi este ca și copacul cel neted, înalt,
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care este putred pe dinăuntru și nu
este de folos gospodarului; cel de-al
doilea este ca și copacul acela cioturos și urât, pe care îl prelucrează
gospodarul, face bârna pentru acoperișși îl duce în casă.
Să Se milostivească Dumnezeu de toți păcătoșii care-și plâng
păcatele și să-i vindece de boala cea
păcătoasa pe toți cei care se roaga
Lui cu frica și cu cutremur, slăvindu-L ca pe Tatăl cel milostiv și pe
Unul-Născut Fiul Său și pe Sfântul
Duh – Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, acum și pururea și-n vecii
vecilor. Amin. (extras din cuvintele
Sfântului Nicolae Velimirovici –
Predică la Duminica vameşului şi a
fariseului).
Giosanu George, XI A
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Iubirea vrăjmaşilor
“Si exaltarea este, totuşi, un pacat.” spunea Andrei Pleşu. Ne lucesc
ochii la bani şi ne facem prieteni cu
toată lumea cand îi simţim şi cădem
într-o fobie acutizantă de simţuri pentru că s-ar putea ca altcineva să pună
mâna pe ei. Am fi gata să începem o
revoluţie când un fir de praf din curtea vecinului ar ajunge în dragul nostru leagan numit „acasă”. Imediat sărim ca arşi şi tună că avem duşmani.
Avem ce? Cum adică avem duşmani? Cum să avem duşmani dacă ei
nu există? Păi, ni-i facem singuri.
Duşmanul nu există, el e doar o întrupare a ceea ce e rău în noi. De facto, toată viaţa încercîm să îndreptăm
ce e rău. Ce-ar fi să începem cu noi?
Să îndreptăm ce e rău în noi şi să nu
strigăm nimănui „rătăcitule” fără să
încercăm a-l aduce pe calea cea bună.
E peste puterile noastre să acceptăm asta. Dar iubirea e o forţă
motrice, iar ochi pentru ochi va ajunge lumea oarbă. Ca buni creştini e de
datoria noastră să urmăm modelul lui
Iisus Hristos, Mântuitorul, mai marele omenirii de la începutul veacurilor
şi până la Judecata de Apoi.
Bineânteles, nimic nu se poate
face fară voia lui Dumnezeu, iar El
nu-ţi pune în traistă,ci îţi dă. Trebuie să avem răbdare, să nu judecăm
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cu asprime pe alţii şi să înţelegem că
la lumea noastră limitată veghează
Tatăl nostru şi nimic nu e la întâmplare. În faţa lui suntem toţi ca nişte
fii şi ca nişte fiice. Nu există iubire
diferenţiată pe Pământ de la El. Mai
călcăm strâmb, ne mai pierdem, ne
mai simţim vizi sau uitaţi. Dar să nu
disperăm! Să avem nădejde în Creator, căci nu există indiferenţă divină,
ci doar ispite pământeşti sau de la
cel necurat care ne abat de la drumul
bun.
Cu toţii avem suflet, să nu uităm
de el! Nu există predestinarea pentru
chin sau fericire veşnică ci doar explozia noastră de răutate. Poţi duce o
viaţă murdară duhovniceşte şi să obţii Raiul într-o clipă în care te căieşti
şi te înalţi, uitând unde îţi lăsaseşi
în lume odaia! Devii în sfârşit dual,
iar sufletul tău exalta de fericirea cerească a iertării. Şi uiţi de tine, omul!
Devii lumina şi călăuza neamului tău
spre veşnicie!
Iertând pe vrăjmaş, înălţând rugăciuni pentru el şi binecuvântându-l
ne deschidem calea către Dumnezeu
şi spre iertarea păcatelor noastre, căci
toţi am fost la un moment dat duşmani ai lui Dumnezeu datorita limitării şi a naivităţii noastre pământeşti.
Nu ştii niciodată cand ţi se pot
Lumina Credintei
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destăinui cei pentru care nutreşti sila!
Si dacă nu e decât răzbunare şi vrajbă,
cum poţi să te regăseşti cu cel ce s-a
transformat prin pocăinţa sa într-un
regent al iubirii de semeni? Atunci
tu devii vrăjmaşul.Nu doar vrăjmaşul
semenului tău de pe pământ, ci vrăjmaşul celei mai importante virtuţi,
şi anume dragostea. Devii vrăjmaşul
lui Dumnezeu de două ori, odată prin
ura pe care o purtai şi încă o dată prin
mândria pe care o porţi, uitând să
ierţi! Iar aproapele tău revine aproa-

pe de Dumnezeu prin pocăinţa sa,
dobândind linişte şi putând a-şi privi
trecutul cu alţi ochi. Iar tu? Tu cu ce
te alegi? Doar cu vrajbă şi mai puternică în sufletul tău.
Amintiţi-vă de fiul risipitor!
Nesăbuitul şi netrebnicul copil plecat printre străini pentru desfrâu şi
reântors acasă ascultătorul fiu! El a
pătat nu doar propriul său nume, ci
şi pe cel al familiei sale! Iar tatăl său
a ales să-l ierte fără a şovăi şi să îi
ofere şi mai mult decât inainte de a
părăsi casa părintească, dând şi o
mare petrecere şi un mare ospăţ în
Lumina Credintei

cinstea regăsirii acestuia. Exegeza e
literal simplă, dar mult peste puterile de închipuire a omului. Tatăl este
personificarea lui Dumnezeu, iar fiul
este întruchiparea rătăcitului căzut în
păcat, care a călcat în picioare cu îndârjire şi bună ştiinţă porunca Părintelui şi care s-a pocăit nici măcar din
absoluta voinţă, ci din cauza nevoilor
trupeţti. Ospăţul reprezintă câştigarea
locului în Împărăţia Cerului, iertarea
absolută a păcatelor.
Probabil că cel mai elocvent
exemplu cvasiuniversal despre iubirea pe care ne-o poartă Tatăl şi
despre puterea şi flacăra nestinsă a
sufletului este cel al mărturisirii hoţului dinaintea răstignirii. Deşi cruţat
pentru că Fiul Lui Dumnezeu să fie
răstignit, nelegiutul hoţ îl acceptă pe
Dumnezeu în conştiinţa şi în sufletul
lui într-o pocăinţă exuberantă, ceea
ce arată că nimeni nu este predestinat
Iadului sau Raiului şi că iubirea divină este nemăsurata şi imposibil de
curpins cu raţiunea noastră limitatâ şi
întăratată de răutatea din jur care naşte în noi doar mai multă răutate.
Să nu uităm ca vom păşi doar
cu ceea ce suntem noi ca oameni pe
treptele unui Judecator omniscient,
un Absolut dincolo de fizică de la
Care vom primi o nouă viaţă, neştiută şi greu de anticipat, dar căreia ii
putem pune prima cărămidă încă din
lumea materială, mai ales prin iubire.
Tătaru Codrin, X B
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Misionarism creştin

Inter empiricas ontologicasque
Dei visions

Nu ne îndoim câtuși de puțin
că, încă din vremurile paleoliticului, omul a avut felurite credințe și
religii, fapt demonstrat de existența
picturilor murale, sculpturilor preistorice sau a altor obiecte de cult,
rămase din mai toate perioadele. În
ziua de astăzi ne confruntăm din ce
în ce mai mult cu ateismul, fenomen
care, în creștinism, este privit drept
păcat împotriva Duhului Sfânt, astfel încât, în Europa de astăzi, numai
cca. 50% din populație se declară ca
aparținând unei religii, procentajul
atingând un maxim în țări precum
România, Grecia, Polonia, Portugalia, Irlanda( peste 70%) și un minim
în Cehia, Estonia, Suedia(sub 25%).
Încă din titlul acestui articol întâlnim două adjective care
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nu necesită niciun fel de traducere(
„empiricus – a –um” și , respectiv,
„ontologicus –a –um”), provenite
din grecescul εμπειρικος[empirikos]
– trăit/simțit și, respectiv, οντος[ontos] – genitivul participiului perfect
al verbului a fi și λογοσ[logos]-cunoaștere/cuvânt. Așadar, înțelegem
că ontologia este ramura filosofiei
care studiază existența/ natura existențială a ființei, având la bază „Metafizica” lui Aristotel.
Încă din vremuri îndepărtate s-au încercat diferite căi de demonstrare a existenței Divinității,
însuși „imboldul” din „Metafizica”
fiind una dintre ele. Din rândurile
creștinismului, poate cea mai veche
demonstrație, de natură ontologică, aparșine Sfântului( în Bisericile
Romano-Catolică și Anglicană) Anselm, arhiepiscopul de Caterbury.
Proba acestuia se bazează pe necesități și idei; rezumând-o, ea ar suna
cam așa:
„Atâta timp cât există ideea de
Dumnezeu, este necesar să existe
Dumnezeu, pentru că, altfel ideea nu
ar exista, sau ar exista în alt context(
altul decât cel de Dumnezeu, definit
Lumina Credintei
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drept ființa cea mai complexă, care
poate fi concepută)”
Principalul
contraargument
adus lui Anselm este că Dumnezeu
nu poate fi definit, întrucât omului îi
este imposibil a-L cunoaște.
Ceva mai târziu, în secolul
al XIII-lea, teologul italian Toma
d’Aquino propune cele cinci căi
pentru demonstrarea existenței Proniatorului, bazându-se pe argumente
empirice, dintre care cea mai cunoscută este proba mișcării:
„E lesne de observat că în natură există obiecte aflate în mișcare. În același timp, niciun obiect nu
se poate pune singur în mișcare, ci
potența lui va fi asigurată de un alt
corp.
(Spre exemplu, cineva își mișcă antebrațul, pus în mișcare de
mușchii brațului; mușchii brațului
de celulele striate; celulele de miofilamente și așa mai departe.)
Dar, niciun corp nu poate fi pus
în mișcare de un altul aflat în repaus. Rezultă că cel de-al doilea se află
în mișcare, deci, conform aceluiași
raționament, este pus în mișcare de
un terț.
În consecință, toate obiectele
se află în mișcare, ceea ce este, evident, fals. Înțelegem atunci că există
o cauză inițială a mișcării, care se
numește Dumnezeu.”
Într-adevăr, practic imposibil
de contrazis... până în momentul în
care apare o mică urmă de argument
Lumina Credintei

ontologic: confundarea cauzei inițiale cu Divinitatea, idee care provine, fără îndoială, de la „imboldul lui
Aristotel”.
În veacurile a XVIII-lea și
al XIX-lea, logica a evoluat mult,
căpătând uncaracter formal, matematic, prin introducerea notațiilor,
operatorilor, lucrului cu valorile 0
și 1 etc. Cum pentru cca. 99% din
populația planetei, matematica înseamnă... numere... adică cifre...(dear fi numai atât!!!) și, cum „cifrele
nu mint”(mă rog, cel puțin cât timp
stau în picioare axiomele numerelor
reale), ne vom arunca ochii peste
argumentul ontologic al matematicianului austriac Kurt Gödel(uneori
întâlnit sub numele de Teorema lui
Gödel, fiind singura dovadă de acest
gen modelată cu ajutorul logicii matematice. El pleacă de la proba lui
Ansem și ajunge să afirme că:
„Dumnezeu există în mod necesar sau nu există, de asemenea, în
mod necesar.
Oricât de mică ar fi ea, există o
șansă ca Dumnezeu să existe.
Atunci rezultă că Dumnezeu
există, pentru că trebuie să existe în
mod necesar.”
Totul pare a fi absolut valid,
până în momentul afirmării propoziției „există o șsansă ca Dumnezeu să
existe”, pentru că, la fel de bine, se
poate afirma contrarul...
Să păstrăm în minte cele două
raționamente, până la momentul
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apariței posibilelor controverse:
știm, așadar, de la Toma d’Aquino
că este necesară existența unei cauze inițiale[a mișcării] și de la Gödel
că Dumnezeu există, în mod necesar
sau că nu există, în mod necesar, adică ne confruntăm cu un rezultat al
unei căi empirice și ale unei ontologice, deci, până la urmă, raționaliste.
Nu ne rămâne decât să ne punem în
postura de Immanuel Kant și să le
împăcăm pe cele două:
„Orice entitate(reală sau nu)
există ca idee atunci când aceasta
poate fi caracterizată printr-o sumă
de definiții și sau proprietăți.
Așadar, ideea entității Dumnezeu este reprezentată de ființa fundamentală, nedefinibilă.
Orice entitate este cu siguranță
reală(deci există) atunci când ideea
acesteia își găsește aplicabilitate în
fieșinumai un singur domeniu, în
afară de acela al măsluirii ei.
Făcând un silogism, având ca
premise ceea ce am reținut de la
Toma d’Aquino și Kurt Göbel, obținem că Dumnezeu este cauza inițială
sau Dumnezeu nu este cauza inițială.
Dat fiind că ideea entității
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Dumnezeu și-a găsit loc în logică,
prin posibilitatea formulării une egalități și a unei inegalități, legate prin
disjuncția logică „sau”, rezultă că el
reprezintă o entitate reală.
Întorcându-ne la Kurt Gödel,
rezultă că propoziția „Dumnezeu
există în mod necesar” este adevărată , nu contrara ei.
Reluând silogismul, în acest
moment obținem că Dumnezeu este
cauza inițială.”
Quod Erat Demonstrandum...
Dumnezeu există și este cauza inițială.
Iată că, pentru cei pentru care
Sfintele Moaște, Sfintele Icoane vărsătoare de mir, minunile etc. nu reprezintă dovezi suficiente ale Dumnezeirii, s-au înșirat mai sus patru
demonstrații logice, bazate fie pe
idee și necesitate, fie observație, fie
ambele. Fie ca Bunul Dumnezeu să
lumineze mințile tuturor acelora aflți
în rătăcire.
Pax vobis!
Radu Stirbu, XII B
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Epistolă cu iz biblic, către racovițiști
(și nu numai)

Radu, tuturor cititorilor dornici
și cu mintea deschisă.
Dragii mei, am să-ncep printr-a
vă spune un lucru amuzant care, la o
primă vedere, s-ar putea să nu-și găsească locul aici... Acum câteva luni,
într-o după-amiază, mă uitam aproape prostit, pe internet, la un filmuleț
în care un om(mai precis un reporter) își bătea joc de oameni(se afla
într-un sat dintr-un județ de munte,
din centul țării și întreba în stânga
și-n dreapta „Cine a scris Biblia?”).
Au venit răspunsuri de nenumărate
veluri: de la „un om înțelept” sau
„popa de la biserică”, până la unele
e-a dreptul penibile, de tipul „Mihai
Creangă”...!!!
Așadar, dragilor, fac acum o
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chemare înspre noi toți, la a reflecta,
măcar puțintel, la câteva întrebări de
bază, la care orice creștin ar trebui să
știe a răspunde:
Cine a alcătuit-o?(în contextul
în care ne-am asigurat că nu e vorba
de Mihai Creangă și nide Ion Eminescu...)
Ce este ea, de fapt?
Pe piață se găsesc numeroase
ediții... sunt ele toate unul și același
lucru?
Dacă e să fim cinstiți, e greu
de răspuns separat la interogațiile de
mai sus. Tocmai de aceeao să înșirăm o seamă e idei, în care sperăm să
găsim ceea ce ne interesează.
Un minim de bun simț avut
în decursul analizei noastre asupra
acestei largi oferte mai sus menționate ne va face să conștientizăm că
toate au cel puțin două elemente în
comun: titlul și un element de structură: divizarea în două părți: Vechiul
Testament și Noul Testament. Din
păcate, în cazul niciunuia, scrierile
componente nu s-au păstrat în original... totuși, acest fapt nu reprezintă
o problemă decît pentru textele ve17
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terotestamentare, scrise pe parcursul
mileniilor II și I î.Hr., iar cît despre
partea a II-a, scrisă intgral în secolul
I d.Hr., în limba greacă, lipsa originalelor este compensată de existența
a numeroase copii, păstrate din Iudeea și până în Italia.
Întocmai lipsa originalelor
face necesară, pentru fiecare ediție,
o sursă deja existentă a conținutului
Vechiului estament; trebuie să menționăm, încă de pe-aum, că acesta
este moștenit de la evrei și, deci, în
principiu, comun cu Biblia Ebraică/
Talmudul. Sursa cea mai de încredere pare a fi Septuaginta(versiunea
greacă a învățăturii evreiești), alcătuită prin traducrera în secolul al
III-lea î.Hr. a textelor rabinice, sub
patronajul lui Ptolemeu al II-lea, la
Alexandria. Probabil că termenul
„Septuaginta” v-a făcut să vă puneți
întrebarea „de ce o scriere teologică
poartă denumirea numeralului latin
șaptezeci?”. Foarte simplu: pentru
că la traducere au lucrat șaptezeci
și doi(septuaginta duos/ duos et
septuaginta) de învățațti evrei, buni
cunoscători de limba gracă. În timp
s-a păstrat ca titlu „esențialul din aptezeci și doi”. Componența Septuagintei este următoarea:
Pentateuhul(Torah la evrei),
reprezintă esențialul legii veterotestamentare, materializate în opera
lui Moise, divizată, mai apoi, în cinci(πέντα[penta]) cărți(θεούχς[theuchos]): Facerea, Ieșirea, Leviticul,
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Numerii, Deuteronomul. Chiar dacă
denumirile unora sunt deja clare, ele
prezintă, în aceastî ordine: istoria
de la începuturile creației lumii și a
omului, încă din paleolitic(era științifică a lui Homo Habilis), până la
intrarea evreilor în robia egipteană;
eliberarea din robie(pe vremea lui
Moise), primirea Tablelor Legii( și
deci, întemeierea religiei Mozaice)
și rătăcirea prin pustiurile Sinaiului;
rânduielile preoțești în proaspăta religie; genealogiile și datele recensământului iudeilor, efectuat înainte de
intrarea în ținulul Canaanului; aprofundarea și clarificarea legii.
Cărțile profeților mari(Isaia,
Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Iezechiel, Daniel) și ale profeților mici(Oseia, Amos, Miheia, Ioil, Avida,
Iona, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi).
Scriptrile(restul operelor), la
rândul lor se împart în cărți istorice(
de pilda Regii I-IV și I,II Paralipomena( Cronicile)), poetice( Eclesiastul, Psalmii, Cântarea Cântărilor) și filosofice( Ințelepciunea lui
Solomon).
Acestea sunt scrierile canonice(treizeci și nouă la număr), la care
se adaugă altele paisprezece „bune
de citit”( ele nu conțin învățătură
teologică, ci sunt doar piese din literatura iudaică a vremii). Tradiția Bibliilor romînești le așază pe acestea
la finele Vechiului Testament, începând cu Tobit și până la Rugăciunea
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regelui Manase. La drept vorbind,
nici unele cărți canonice nu sunt încărcate de înțeles teologic: Cântarea
Cântarilor de pildă nu este altceva
decât cel mai vechi poem de dragoste al literaturii universale, care cântă
iubirea dintre regele Solomon și Sulamita.
Alături de Septuaginta stă și
traducerea Fericitului Ieronim în
limba latină, denumită Vulgata,
care, deși făcută inițial cam în grabă
și cu ceva lipsă de atenție, a fost supusă de-a lugul secolelor numeroaselor revizuiri și îndreptări, până ce
a ajuns varianta cea mai folosită de
teologii catolici.
În același timp, o sursă distinctă de Septuaginta este Textul masoretic, de o calitate, din păcate, țndoielnică. Acesta a apărut cândva prin
secolul al X-lea d.Hr., moment în
care evreii erau deja răspândiți prin
toate colțurile Europei. În acest context, a fost necesră alcătuirea unei
„variante standard”a legii Vechiului Testament, dat fiind că vechiul
alfabet ebraic nota doar consoanele, lăsând intercalarea vocalelor la
latitudinea cititorului. Cum ebraica
fiecărei comunități era aflată sub felurite influențe, nu se mai cunoșteau
cu exactitate toate cuvintele scries;
chiar dacă notarea vocalelor a fost
introdusă, „paleolingvistica” termenilor nu s-a putut face decât pe baza
amintirilor, ducând la alterarea sigură a anumitor pasaje, chiar daca ele
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provin tot din textele rabinice. Să
fim clari; la Iezechiel 43, 27, se afirmă, după Septuaginta:
„Și va fi că în ziua a opta, și de
atunci înainte, preoții vor aduce pe
jertfelic jertfele voastre arderi-detot și pe cele de mântuire, iar eu vă
voi primi, zice Domnul.” în timp ce,
după Textul masoretic:
„După ce se vor împlini aceste
zile, de la ziua a opta înainte, preoții
să adică pe altar arderile voastre de
tot și jertfele voastre de mulțămire.
Și vă voi fi binevoitor, zice Domnul
Dumnezeu.”
Se remarcă lipede existența divergențelor de natură filologică: mai
înainte de toate, verbele „a mântui”
și „a mulțumi” au sensuri diferite,
iar, mai apoi, modurile(și timpurile) verbale folosite: indicativul viitor(„vor aduce”) exprimă siguranță,
pe când conjunctivul prezent(„să
aducă”) arată incertitudine, probabilitate, aici fiind folosit mai mult cu
valoare imperativă.
Pe lângă asta, există și diferențe de natură compozițională și
structurală, precum dispariția cărților „bune de citit” și a Psalmului
151(necanonic, ce-i drept). Și à propos de Psalmi, în textul Masoretic,
Psalmul 9 este împărțit în două, astfel că numerotarea de la 10 încolo
este decalată cu o unitate.
Textul masoretic este folosit cel
mai adesea în versiunile protestante,
pentru că, odată ce Martin Luther a
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respins întreaga teologie catolică, a
respins și sursele acesteia, Vulgata
fiind una dintre ele. Iar acum, întrebarea care se pune în mod natural
este „de ce nu s-a întors el la Septuaginta?” Foarte simplu: pentru
că el, un teolog, o așa vastă cultură teologică avea, că n-avea habar
de existența Bisericii Ortodoxe și a
Septuagintei...
Dar, poate că m-am întins prea
mult și că v-am plictisit... să trecem
atunci mai departe, zicând că, Noul
Testament este mult mai scurt; cuprinde douăzeci și șapte de cărți,
toate canonice. Dat fiind că această
a doua parte a Sfintei Scripturi nu
este moștenitî de nicăieri, stabilirea
clară a unui canon a durat aproape
un secol. Criteriile urmărite au fost
autenticitatea autorului( de altfel,
verificată numai la câteva dintre ele,
restul fiind scrise, probabil, de asociați ai Sfinților Apostoli), scriitura
și profunzimea prezentării, pentru
că nu e cazul să credem că acestea
douăzeci și șapte au fost singurele
scrieri ale Apostolilor(sau presupuse ale lor; să nu uităm unele cărți,
precum Evanghelia după Filip care a
fost respinsă de către însuși acesta la
Sinodul Apostolic de la Ierusalim).
Așa se face că au fost necesare două
sinoade locale(Laodiceea – 363 și
Cartagina – 379), pentru alcătuirea
componenței actuale a Noului Testament, canonizate de către Sfântul
Atanasie cel Mare, patriarhul Ale20

xandriei. Trebuie să menționăm că
printre paginile vechilor codici ale
secolului al IV-lea d.Hr., se numără numeroase exemplare ale Noului
Testament care cuprind, pe lângă
scripturile cunoscute, unele cum ar
fi Păstorul din Hermas, Epistola lui
Barnaba sau pagini din controversata Evanghelie după Iuda(Codex
Tchacos). Să mai spunem că a doua
parte a Sfintei Scripturi cuprinde, în
această ordine: Sfintele Evanghelii
și Faptele Apostolilor(de fapt, continuarea Evangheliei după Luca), cele
paisprezece Epistole Pauline(Romani-Evrei), cinci Epistole Sobornicești(Iacov – Iuda) și profeția noutestamentară, Apocalipsa Sfântului
Ioan Teologul. Așa se completează
șista celor douăzeci și șapte de scrisori trimise de Sfinții Apostoli(sau
asociați ai lor), care vorbesc despre
viața și lucrarea Mântuitorului, nașterea Bisericii, oferă soluții la problemele apărute în sânul acestora
sau profețesc sfârșitul.
Totuși, dacă mai țin eu minte,
prelegerea mea a plecat de la varietatea mare de versiuni ale Sfintei
Scripturi prezente pe piață. Iată câteva ediții celebre: King James Version(KJV), Traduction Œcuménique
de la Bible(TOB), La Bible de Jérusalem, dintre care primele două se
folosesc atât de Testul masoretic ,
cât și de Septuaginta, în timp ce ultima, numai de versiunea ebraică.
Cât despre traducerile româLumina Credintei

Epistolă cu iz biblic, către racovițiști

nești, piatra de temelie a fost pusă de
Șerban Cantacuzino, care publică,
în 1688, la București, prima Biblie
românească, tradusă, evident, după
Septuaginta.Ea devine, așadar, căpătâi pentru traducerile ulterioare
ale „Bibliilor de la București”, până
la ediția Sfântului sinod, de la 1914,
iclusiv, la care se adaugă Biblia lui
Bob și Biblia lui Șaguna, având aceleași surse.
Momentul 1936 reprezintă un
punct de răscruce, prin publicarea
versiunii traduse de Gala Galaction,
Vasile Radu și PF. Nicodim Munteanu, alcătuită după Textul Masoretic. Așa cum, până la 1936, punctul
de plecare a fost Biblia lui Șerban
Cantacuzino, așa și această ediție
de la 1936 s-a constituit într-o piatră
de temelie pentru Sfintele Scripturi
apărute până acum câțiva ani.
Probabila greșeală a celor trei
traducători interbelici a fost îndreptată cum trei-patru ani de către vrednicul de pomenire IPS Bartolomeu
Anania, odată cu publicarea noii
traduceri, materializate prin compararea a douăzeci și una de alte ediții
anterioare( românești și nu numai,
ortodoxe și nu numai), la care se
adaugă o serie de alte lucrări auxiliare. Se bazează pe Septuaginta, folosind Textul masoretic pentru identificarea elementelor de toponimie și
hidronimie inițiale și, în plus, semnalează diferențele dintre acestea
două, acolo unde ele sunt esențiale.
Lumina Credintei

În contextul limbajului greoi al
Bibliei de la 1914, începând cu anii
‚20, a început să câștige popularitate
traducerea lui Dumitru Cornilescu.
Deși unii susțin că este cea mai profundă, calitatea ei este clar îndoielnică: o dată că nenumărate trimiteri
sunt false și a doua că, deși protestanții îl consideră pe translator drept
un mare cunoscător al limbilor clasice, acesta a folosit numai o versiune
franceză și una engleză, iar la traducere nu a lucrat decât cca. doi ani( a
se vedea faptul că IPS Bartolomeu a
lucrat mai bine de douăzeci).
Și, à propos de protestanți și
Sfânta Scriptură, ar trebui să ne punem astfel problema: „Cum afirmă
ei Sola Scriptura?” Nu se știe... de
fapt, Sola Scriptura este un principiu contrazis de faptele însele: Dacă
protestanții susțin „numai Scriptura”, de ce teologii lor au scris nenumărate tratate? Sau, altfel spus,
de ce își încalcă propriul principiu?
Și, mai mult, cum pot ei susține că
ei sunt aceia care respectă Biblia(iar
ortodocșii și catolicii o pângăresc),
atunci când textele din aceasta au
fost alese, împreunate și canonizate
în frunte cu Patriarhul Atanasie cel
Mare, unul dintre întâi-stătătorii viitoarei Biserici Ortodoxe? Iar, mai
presus de toate, cum își permit ei
să asocieze fiara din Apocalipsa cu
Papa de la Roma(!!!) și relatările
apocaliptice cu Edictul de la Mediolanum din 313?(A da, uitasem: ei
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consideră Apocalipsa(și nu numai)
drept apocrifă: scriere cu origine îndoielnică). De bună seamă, întrebări
fără răspuns...(din partea lor, evident, pentru că, din partea noastră e
simplu: minciună curată).
Dar, până la urmă, ce e Biblia?
Cuvântul lui Dumnezeu, va spune
majoritatea... desigur, dar, mai precis, o sinteză a învățăturilor de credință și, după cum frumos o spunea
părintele Cleopa, o mlădiță crescută
în pomul Sfintei Tradiții. Din punct
de vedere etimologic, „Biblie” înseamnă... carte(βιβλιόν(gr.) = carte) sau, după o altă etimologie, ar
proeni de la nmele orașului fenician
Byblos, unde s-au adunat pentru prima oară toate Scripturile.
Iar în rest... dar mai întâi să vă
spun, ca fapt divers că eu m-am folosit, în redactarea epistolei de față,
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de versiunile IPS Bartolomeu, PF
Teoctist, Dumitru Cornilescu și tânăra traducere întocmită de părinții
Alois Bulai și Eduard Patrașcu, pentru folosința credincioșilor catolici,
cât și de eseul „Biblia împotriva
Protestantismului” și nu e cazul să
mă laud, pentru că eu nu am muncit
douăzeci de ani, nici măcar doi, ci
doar câteva zile...
Iar în rest, și de data asta pe
bune, frați ți surori întru Domnul, nu
vă vreau decât tot binele și frumosul
de pe lume, și-n suflete raza iubirii și
a credinței!
					
Pax vobis!
Radu Stirbu, XII B
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Misionarismul - o datorie încredinţată fiecărui
creștin

„Oricine va mărturisi pentru
Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui
Meu, Care este în ceruri. Iar cel ce se
va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.”
(Matei 10, 32-33)

În accepţia clasică, noţiunea
de “misionarism” desemnează acea
activitate desfășurată de către preot
sau călugăr, cu scopul propagării
creștinismului pe teritoriul unor ţări
caracterizate printr-o altă religie dominantă. Cei care primesc această
nobilă chemare, acceptă necondiţionat să răspândească cuvântul dătător
de viaţă al Evangheliei, urmând îndeaproape exemplul insuflat de către
Sfinţii Apostoli. Însuși Duhul Sfânt
se sălășluiește întru ei iar pașii îi
Lumina Credintei

poartă spre locuri primejdioase unde
sunt pregătiţi să-și sacrifice viaţa mărturisindu-l cu toată fiinţa pe
Hristos cel Înviat și primind cununa
cea strălucitoare a muceniciei. Jertfa lor dăinuie asemenea unui stâlp
neclintitit, aducând înaintea popoarelor înstrăinate complet de Dumnezeu și sălbăticite de ură, exemple vii
și roditore de iubire, pace lăuntrică,
credinţă, iertare. Aceste valori propovăduite și desăvârșite prin preţul
suprem sunt receptate și transmise
mai departe în ciuda opreliștilor, întocmai ca o lumină purtată prin mijlocul furtunii. Astfel, harul dumnezeiesc se face cunoscut pretutindeni
iar cei care îl primesc pe Însuși Hristos în sufletul lor devin la rândul lor
aprigi mărturisitori, fiind gata clipă
de clipă să-și dea obștescul sfârșit în
numele credinţei și să treacă în ceata
mucenilor, împodobindu-se cu slavă
cerească.
Dincolo de aceste aspecte generale, „misionarismul” poate dobândi noi valenţe prin prisma unor
extinderi care se pot face până în viaţa particulară a fiecăruia dintre noi.
Prin ajutorul și binefacerile revărsa23
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te neîncetat de către Dumnezeu asupra noastră, ne putem socoti printre
popoarele care se bucură de liberatatea manifestării religioase. Deseori,
nu conștientizăm importanţa acestui
fapt și tratăm cu o vădită atitudine
de superficialitate lucrurile care ţin
de planul spiritual și de normele specifice unei conduite moral-creștine.
Prin urmare, în contextul societăţii actuale, suntem puși în faţa unui
adevăr dureros: primatul intereselor
materialiste și cultivarea perpetuă
a non-valorii. Tot mai mulţi se lasă
conduși după concepţii fundamental
greșite, considerând că scopul existenţei omenești se rezumă la agonisirea de avuţii și la asigurarea comfortului material. Luxul și plăcerile
trecătoare ajung să substituie timpul
petrecut în rugăciune, dragostea faţă
de Dumnezeu, dorul după mântuire
și lucrarea faptelor bune. Înaintea
acestor schimbări care prefigurează
prăbușirea spirituală și alunecarea
lentă spre dezumanizare, se impune
să luăm o poziţie fermă și să dovedim mai mult respect pentru principiile promovate de Biserică. Mai
mult decât atât, trebuie să ne arătăm
promotorii unei vieţi trăite în lumina faptelor bune și în comuniune cu
Hristos, înfăţișându-ne sub forma
unor modele de trăire duhovnicească autentică și aducând pe calea cea
dreaptă pe cei pierduţi sub întunericul cel dens al păcatelor. Iată o altă
formă de manifestare pe care o poa24

te îmbrăca misionarismul. Nu trebuie să ezităm niciun moment atunci
când suntem puși în faţa situaţiei de
a ne apăra principiile de credinţă și
de a-l mărturisi pe Dumnezeu. Sunt
lucruri simple care realizează diferenţa între un creștin „cu numele”
și un creștin practicant care trăiește
plinătatea sentimentelor religioase,
întemeindu-și viaţa după cuvintele
scripturistice. Câteva fapte precum:
o rugăciune rostită din adâncul inimii, o vorbă povăţuitoare prin care
am îndreptat comportamentul greșit al celui de lângă noi, cercetarea
Sfintelor Scripuri, strădania noastră
pentru aflarea mântuirii, deţin un rol
important întrucât au puterea de a
instaura o schimbare în această lume
guvernată de indiferenţă pentru
aproapele, egoism și fapte neconforme cu învăţătura creștină ce otrăvesc
sufletul.
Prin marea învolburată a lumii
acesteia, împresuraţi din toate părţile
de valurile cele furioase ale patimilor care înrobesc sufletul, trebuie sa
găsim refugiu pe corabia cea triumfătoare întruchipată în mod simbolic
de Biserică. Dacă păstram o legătură
temeinică cu Biserica și facem din ea
un reper central al existenţei noastre,
vom primi permanent în inimi lucrarea harului dumnezeiesc și vom fi
părtași Tainelor celor mai presus de
înţelegerea omenească prin care ne
câștigam un loc în împărăţia cea cerească. Nu în ultimul rând, vom aduLumina Credintei

Misionarismul - o datorie încredinţată fiecărui creștin

ce în viaţa noastră împliniri și reușite, vom dobândi sănătatea trupească
și sufletească. În vremurile actuale,
relaţia cu Biserica poate fi privită cu
ochi dezaprobatori de cei din jurul
nostru și nu de puţine ori ne simţim
incomodaţi de ironiile îndreptate
cu răutate împotriva noastră. Astfel, simplul gest de a ne însemna cu
Sfânta Cruce în momentul în care ne
afăm în vecinătatea unei biserici sau
într-un mijloc de transport poate să
atragă replici contradictorii si priviri
nedumerite.
Trebuie să fim convinși că prin
semnul crucii ne mărturisim credinţa
și câștigăm binecuvâtarea lui Dumnezeu. Toate rânduielile liturgice şi
toate rugăciunile încep şi se termină
în biserica ortodoxă cu semnul crucii. Despre acest gest, Sfântul Chiril
din Ierusalim spunea: „Să nu ne ruşinăm a mărturisi pe cel răstignit”.
Când ducem degetele mâinii drepte la frunte, trebuie să ştim că, prin
aceasta, noi îl rugăm pe Dumnezeu
să lumineze mintea şi cugetarea
noastră, făgăduindu-ne să cugetăm
pururea la El. Când de la frunte pogorâm mâna la piept, prin aceasta
arătăm că suntem gata să iubim pe
Dumnezeu din toată inima noastră.
Iar când atingem umerii, închinăm
lui Dumnezeu toate puterile noastre
sufleteşti şi trupeşti şi-L rugăm să ne
dea putere şi dorinţă de a-L sluji şi
a-I plăcea Lui. Semnul Sfintei Cruci
ne aduce aminte de tot ceea ce DumLumina Credintei

nezeu a făcut pentru noi şi, totodată,
de tot ceea ce noi înşine trebuie să
facem pentru El.
De asemenea, participarea la
Sfânta Liturghie în fiecare duminică dimineaţă sau în timpul celorlalte
sărbători, spovedania, împărtășirea
cu Sfintele Taine, postul și alte obiceiuri creștine care ar trebui să fie
parte integrantă în firescul lucrurilor
sunt catalogate de unii, drept tradiţii
învechite, inutile care nu se circumscriu tendinţelor moderne și deci,
pot fi abandonate .Când întâlnim
astfel de persoane care nu-l acceptă
pe Dumnezeu și supun unor critici
nefondate datoriile fundemantele ce
revin fiecărui creștin, nu trebuie să
ne simţim in vreun fel descurajaţi
sau stânjeniţi ci dimpotrivă, cu răbdare și înţelegere dragoste frăţească,
să le aducem explicatii și lămuriri,
îndrumându-i pe calea cea dreaptă.
Dacă rămân indiferenţi și după strădaniile noastre, nu putem decât să ne
retragem, rugând pe Dumnezeu să le
descopere adevărul pe care refuză
să-l caute. În schimb, dacă ne vom
lăsa influenţaţi de cei care au pierdut
legătura cu Biserica, vom pune la
îndoială dogmele de credinţă, alunecând spre păcat și necinstind chipul
lui Dumnezeu din noi înșine.
Așadar, fiecărui creștin dreptmăritor îi este încredinţată misiunea
de a-l propovadui pe Dumnezeu prin
ţinuta pe care o înfăţișează înaintea
celor din jurul său, prin faptă și prin
25
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cuvânt fiind îndrumat ca, în măsura
posibilităţilor, să participe la deschiderea unor noi perspective celor care
nu cunosc importanţa unei existenţe
trăite în dragoste faţă de Dumnezeu
și faţă de aproapele și nu realizează că scopul vieţii este mântuirea și
adunarea comorilor nepieritoare. În
acest mod, ne alăturăm misionarilor
care duc o luptă neîncetată pentru
răspândirea și promovarea ortodoxiei și dovedim cinste pentru cei care
plătesc preţul suprem, predicând
Evanghelia popoarelor necreștine.
În concluzie, misionarismul
se adresează nu numai acelora care
fac cunoscută învăţătura și voia lui
Dumnezeu pe teritorii păgâne ci și
nouă, acelora care ne bucurăm de
libertate deplină în planul afirmării
religioase. Sub incidenţa nepăsării
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și a proliferării unor principii greșite
mulţi dintre noi ne îndepărtăm încetul cu încetul de credinţa în Dumnezeu, alipindu-ne lucrurilor pieritoare, fapt pentru care cei își închină
viaţa lui Hristos și respectă normele
fundamentale de credinţă sunt sfătuiţi să le vorbească și celorlalţi despre
frumuseţea unei vieţi în comuniune cu Dumnezeu, încurajându-i să
abandoneze păcatul și să se întoarcă pe cărarea cea strâmtă care duce
spre împărăţia cerească.
Andrei Savin, XII C

Lumina Credintei

S

finţenie şi canonizare

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena cei întocmai cu Apostolii

Iniţiaţiva Preafericitului PărintePatriarh Daniel de a dedica acest
an bisericesc Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena a fost aprobată de
către Sfântul Sinod. Odată cu această hotărâre anul 2013 a fost intitulat
“Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena”.
I. Cine au fost Sfinţii Împăraţi Constatin şi Elena?

Lumina Credintei

Sfânta Elena (Flavia Iulia Helena sau Helena Augusta) s-a născut
în provincia Bitania (248-329) şi a
fost căsătorită cu împăratul Constanţiu Chlor. A fost o femeie recunoscută pentru pioşenia, milostenia
şi credinţa sa, mai cu seamă după ce
a fost părăsită de către soţul ei. Se
spune că atunci Sfânta Elena nu şi-a
pierdut pacea sufletească şi se consideră că în acea perioadă ea a cunoscut credinţa creştină în profunzime
şi a început s-o iubească. Din această
cauză s-a izolat de lume şi s-a dedicat în întregime educaţiei fiului său,
Constantin cel Mare (Constantin I),
s-a străduit să-i sădească în inima
dragostea şi înclinaţia pentru virtute,
având menirea de a-l forma într-un
succesor demn pentru tron. S-a consacrat cu iubire acestei misiuni şi se
ruga necontenit ca fiul său să nu fie
cuprins de laude deşarte şi mândrie
deoareceştia că cea mai importantă
calitate a unui viitor împărat este ca,
înainte de a-i comanda pe alţii, să fie
stăpân asupra propriilor patimi. Astfel având în vedere cele enumerate
Biserica Ortodoxă o socoteşte pe
Sfânta Elena ca fiind izvorul desă27
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vârşirii spirituale a fiului ei şi unica
care a introdus ortodoxismul în cadrul familiei sale împărăteşti.
Sfântul Constantin (272-337),
fiul lui Constanţiu şi al Elenei a fost
primul împărat al creştinilor. Mulţumită educaţiei primite din partea
tatălui său, care era indulgent şi tolerant faţă de creştini şi influenţei
mamei sale, împăratului Constantin
I i se datorează încetarea persecuţiilor împotriva creştinilor şi recunoaşterea creştinismului drept una
dintre religiile oficiale ale Imperiului Roman. De asemenea Sfântul
Constantin a fost un apărător al ordinii şi drept consecinţă furtul, crima,
aduterul, abandonarea copiilor erau
pedepsite extrem de dur.
II. Revelaţia lui Dumnezeu
Sfântul Constantin a dovedit
prin purtarea şi respectul pentru
mama sa şi totodată pentru popor că
este vrednic de revelaţia şi implicit
de cunoaşterea divină. Dumnezeu I
se dezvăluie exact cu o zi înaintea
unei lupte decisive împotriva rivalului său Maxentiu din timpul campaniei din 310-312, bătălie care avea
să-I aducă puterea supremă şi să-l
propulseze spre culmea autorităţii
depline. În acea zi Sfântul Constatin
a văzut pe cer ziua în amiază mare o
cruce deasupra căreia scria: “in hoc
signo vinces” care se traduce “în
acest semn vei învinge”. Noaptea,
în vis, Iisus Hristos I se arată purtând în mână o cruce, şi îi spune să
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impri¬me semnul Sfintei Cruci pe
steagurile sale. El se trezeşte, împlineşte porunca şi porneşte la luptă.
Cu toate că nu avea decât 20.000
de ostaşi, împotriva celor 150.000
ai adversarului Maxentiu, victoria
este de partea lui. Din acel moment,
Sfântul Constantin stabileşte o serie
de schimbări fundamentale şi esenţiale atât în viaţa politică cât şi cea
socială.
III. Contribuţiile Sfântului
Constantin şi a mamei sale Elena
în Biserica Ortodoxă
După acea victorie este bine
cunoscut că Împăratul Constantin a
luat o înşiruire de măsuri împotriva
nedreptăţilor faţă de creştinism care
au fost susţinute cu multă însufleţire
de către mama sa.
Edictul de la Milano ( 313 ).
Acest edict semnifică toleranţă şi
libertate pentru Biserica creştină şi
totodată recunoaşterea ei de către
stat. Cu prilejul acesta s-au interzis
serbările şi ceremoniile cu manifestări imorale sau sângeroase, s-a
generalizat ţinerea zilei de odihnă
duminica, s-au pus la dispoziţie edificiile imperiale din Roma pentru locuinţa episcopului şi pentru transformarea lor în locuri de închinăciune,
s-a contribuit la construirea de biserici, s-a clădit pe malul Bosforului
un oras nou, unde bisericile şi monumentele creştine erau spaţiile cele
mai însemnate, s-au dat legi care
apărau demnitatea şi trăinicia căsăLumina Credintei
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toriei, etc. Biserica a fost absolvită
de impozite, având dreptul să primească donaţii şi s-au desfiinţat simultan răstignirea, zdrobirea picioarelor sau arderea cu fierul înroşit.
Sfânta Elena a fost prima femeie din
lume care şi-a eliberat toţi sclavii şi
a abolit de la curte suita de doamne
şi domniţe, care se desfătau în lux,
intrigi şi lucruri nefolositoare, încât
un slujbaş al templelor păgâne a numit-o „molima ucigaşă a idolilor şi
a zeilor”. Istoricul Eusebiu de Cezareea în lucrarea Viaţa lui Constantin
cel Mare adaugă: „Străbătând întregul Răsărit înconjurată de strălucirea
ce i-o aducea autoritatea împărătească, Elena împărţea în jur daruri din
belşug, atât poporului de prin oraşe,
cât şi oricărui om care venea la ea
să-i ceară; şi tot din belşug împărţea
ea cu darnicu-i braţ şi unităţilor armate. Dar cel mai mult îşi arăta dărnicia înaintea săracilor celor goi şi
neajutoraţi: faţă de unii cu daruri în
bani, iar faţă de alţii, împărţindu-le
cu prisosinţă veşminte ca să-şi acopere trupul. Pe câte unii i-a scăpat
din închisoare sau de patimirile lor
din mine, a slobozit de prigoană pe
mulţi asupriţi,..”
Descoperirea Sfintei Cruci.
Îndemnată de fiul său, care dorea
să descopere dulceaţa credinţei,
Sfânta Elena a plecat la Ierusalim
pentru căutarea cinstitului lemn pe
care a fost pironit cu trupul lui Iisus
Hristos, Dumnezeul nostru. Potrivit
Lumina Credintei

tradiţiei, în timpul săpăturilor de pe
dealul Golgotei, împărăteasa Elena
a găsit trei cruci. Ca să afle Sfânta
Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul, a atins cu ele un mort. La
atingerea Crucii Domnului, mortul
a înviat. Astfel Sfânta Elena a găsit
lemnul sacru. Pe 14 septembrie 326,
episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat Sfânta Cruce şi a înălţat-o
în faţa mulţimii. Astfel ziua de 14
septembrie a devenit sărbătoarea
Înălţării Sfintei Cruci în calendarul
creştin.
Primul Sinod ecumenic de la
Niceea (325). Tot împăratul Constatin cel Mare a convocat I Sinod
ecumenic de la Niceea, unde după
multe dezbateri şi atestarea cu dovezi concrete a adevărului s-a anulat
învăţătura lui Arie şi s-a acceptat că
Fiul Lui Dumnezeu este de o fiinţă
cu Tatăl şi deci, din veci cu El. La
sinod au fost alcătuite şi primele 7
articole ale Simbolului de credinţă
(Crezul), a fost fixată data Paştilor
(prima duminică după luna plină, la
sfârşitul echinocţiului de primăvară)
şi s-au întemeiat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.
IV. Convertirea Împăratului
Constantin cel Mare
De-a lungul vieţii sale Constantin cel Mare a fost un luptător pentru
Biserica Creştină având-o alături pe
mama sa, însă a fost botezat pe patul
de moarte de către episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt
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timp (337) în Nicomidia şi a fost înmormântat în Biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitorită de
el. În aceeaşi Biserică a fost depus
şi trupul Sfintei Elena înainte de a fi
adus la Roma. Aceasta s-a stins din
viaţă în anul 327.
V. Supranumirea
Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena “cei
întocmai cu Apostolii”
Susţinerea, libertatea şi privilegiile acordate creştinismului, dar şi
faptul că el a continuat creştinarea
începută de Sfântul Andrei pe teritoriul ţării noastre au fost recunoscute
de către Biserica Creştină, care l-a
sanctificat pe Constantin cel Mare.
Totdată pentru faptele sale cuvioase,
Sfântul Grigorie cel Mare a considerat-o pe augusta Elena „instrumentul
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de care s-a folosit Dumnezeu pentru
a face să strălucească în inimile romanilor luminile credinţei.” Aşadar
întreaga lor activitate creştinească
i-a plasat pe Sfinţii Constantin şi
Elena în rând cu Apostolii, întocmai
cum sunt numiţi de către toţi credincioşii ortodocşi.
Azanfirei Roxana XII C,

Lumina Credintei

Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul din Eghina
Semănătorul Cuvântului Dumnezeiesc,
cel ce vindecă sufletul şi trupul

Cinstit cu mare evlavie de Biserica Ortodoxă Greacă, acest sfânt a
intrat în sufletele românilor prin mila
sa faţă de cei împovăraţi de griji şi
faţă de bolnavi. Citind viaţa Sfântului Nectarie, am descoperit că oamenii nu veneau să îi ceară ajutorul
exclusiv datorită harului său tămăduitor, ci mai ales pentru cuvintele sale
mângâietoare şi pentru faptul că nu
se limita la a zice vorbe care să întărească sufletul pe moment, dar care
să nu alunge necazul propriu-zis;
se ruga pentru cei oropsiţi, nu putea
dormi noaptea de grija lor, alerga
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chiar să strângă bani pentru cei săraci sau căuta să găsească unora un
loc de muncă.
Sfântul Nectarie s-a născut în
anul 1846 în Sylivria Traciei şi a primit numele de Anastasie. Părinţii săi,
Dimos şi Marie Kephala, deşi erau
săraci, l-au crescut cu evlavie şi cu
frică de Dumnezeu, la fel ca pe ceilalţi şase copii ai lor.După primii ani
de şcoală, la vârsta de 14 ani, Anastasie este trimis să înveţe la Constantinopol. Deşi nu are niciun ban,
Dumnezeu îi poartă de grijă. Ajuns
la vapor, căpitanul nu îi dă voie să
urce fără bilet. Şi se întâmplă un lucru ciudat: vaporul nu se urneşte din
loc, în ciuda eforturilor marinarilor.
Căpitanul, înfuriat, îl vede pe tânărul Anastasie cu ochii înlăcrimaţi ce
imploră să fie lăsat să meargă cu ei.
Într-un final, îi face semn să urce şi,
de cum sare pe punte, vaporul se urneşte fără nici cea mai mică piedică.
La Constantinopol, trăieşte parcă un vis: îi plac plimbările pe străzi,
pe la Sfânta Sofia, la Patriarhie. Visul se transformă în agonie, când
începe să muncească. Îşi aminteşte
de cuvintele tatălui său, „Orice început e greu, copile”, îi mulţumeş31
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te lui Dumnezeu că nu a ajuns pe
drumuri şi începe să lucreze mai cu
râvnă. Munceşte din greu pentru a-şi
asigura hrana şi, după o zi istovitoare, îşi găseşte liniştea doar în Sfânta
Biserică, sădind în sufletul său rugăciunea, iar în mintea sa cugetarea la
cele duhovniceşti. Îi vine chiar ideea
să transcrie învăţăturile din Sfânta
Scriptură şi de la Sfinţii Părinţi din
vechiul său caiet pe mai multe bucăţi
de hârtie şi să le împartă oamenilor pe care îi întâlneşte, fiind fericit
să ofere celorlalţi ceva din tezaurul
Sfintei Credinţe.
Având o scrisoare de recomandare din partea directorului Metocului Sf. Mormânt, merge să îi întâmpine pe Mitropolitul Grigorios şi pe ai
săi, care, între timp, emigraseră.
În 1866, se stabileşte în insula
Chios unde, timp de zece ani, este
dascăl la o şcoală din sătucul Lithi.
Acolo, înconjurat de sufletele curate
ale copiilor şi de oameni simpli care
se luptau zi de zi cu marea şi cu sărăcia, în mijlocul vieţii pline de tulburări, descoperă adevărul şi măreţia
lui Dumnezeu. Primul lucru de care
este conştient e că omul, vrea, nu
vrea, se naşte păcătos şi trebuie să-şi
de-a seama că este „o piatră neagră”.
Al doilea lucru este acceptarea faptului că Mântuitorul a luat trup omenesc tocmai pentru mântuirea omului
şi că nu există altă cale decât cea întru Hristos :«Eu sunt calea, adevărul
şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu
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decât prin mine» (Ioan 14:6).
În 1873, este chemat de Hristos
în Mănăstirea Nea Moni („Noua Mănăstire”) unde devine frate. În cei trei
ani petrecuţi în asceză, el descoperă
marea taină a crestinului iubitor de
Dumnezeu şi de aproapele, smerenia. Pe 7 noiembrie 1876, primeşte
tunderea monahicească, sub numele
de Lazăr. Un an mai târziu, este hirotonit diacon de Mitropolitul Grigorios, primind numele de Nectarie, pe
care îl va purta toată viaţa.
Ajutat de un om bogat şi îndrumat de Mitropolitul Grigorios,
pleacă la Atena unde termină liceul
în 1881. Se îndreaptă apoi spre Alexandria, pentru a-l întâlni pe Patriarhul Sofronie, iar cu binecuvântarea
sa se înscrie la facultate. Primeşte în
1885 diploma de absolvire a facultăţii de Teologie din Atena. Tot în acel
an, 1885, este chemat de Patriarhul
Sofronie în Alexandria, unde este
hirotonit preot la biserica Sfântul
Sava. Când vine vremea să spună câteva cuvinte, vorbeşte despre Pilda
semănătorului. El asemănă Cuvântul Dumnezeiesc bobului de grâu în
ceea ce priveşte caracteristicile sale.
Astfel, bobul este ceva neînsemnat
şi poate fi cu uşurinţă strivit, la fel
şi cuvântul preotului, dispreţuit de
puternicii lumii. Dar ajungând în pământ bun, el putrezeşte şi moare, ca
mai apoi să învie, să răsară şi sa dea
rod însutit.
După cinci luni, primeşte sarLumina Credintei
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cini din ce în ce mai mari. Mitropolitul Nubiei îi încredinţează funcţia de
Arhimandrit la Biserica Sfântul Nicolae din Cairo. Este numit predicator şi secretar al Patriarhiei, în marea
capitală arabă. Nici două luni nu trec
şi îi este încredinţat postul de Epitrop
patriarhal. În ciuda „funcţiilor” primite care ar fi putut zăpăci pe oricine, Sfântul Nectarie încearcă să devină lucrător, semănător al Cuvântului
Dumnezeiesc în sufletele oamenilor
şi chiar se îngrijeşte de decorarea bisericii patriarhale, căutând pictori şi
strângând banii necesari. Tot Patriarhul Sofronie îl hirotoneşte mitropolit
de Pentapole, pe 15 ianuarie 1889.
În 1890, cei care nu îl priveau
cu ochi buni pe sfânt răspândesc zvonuri despre el, iar Patriarhul Sofronie, dând crezare acelor minciuni, îl
alungă din Egipt. Este eliberat din
cinstea arhierească în care se afla şi
trimis în Grecia. E dispreţuit de oameni, iar când încearcă să le predice,
aceştia îl hulesc, numindu-l fariseu.
Nu încearcă să se dezvinovăţească
acuzându-l pe patriarh, deoarece îl
iubeşte şi nu doreşte să îl facă să sufere sau să creeze tulburare în popor.
Dar, aşa cum s-a răspândit acel zvon,
aşa s-au răspândit şi vorbele bune,
iar Părintele Nectarie poate să le vorbească din nou oamenilor, care îl ascultă captivaţi, încât pierd noţiunea
timpului. Pe oricine vine să îi ceară
sfaturi, îl îndrumă cu blândeţe şi îl
îmbărbătează prin cuvintele sale. Nu
Lumina Credintei

doar atât. Tinerilor care aveau probleme în familie din cauza banilor şi
pe care îi îndemna diavolul la sinucidere, le găseşte un loc de muncă.
Rămâne predicator între 1891
şi 1894, fiind apoi numit director al
Seminarului Teologic Ortodox Rizareios. La început, elevii şi consilierii
acelei şcoli îl privesc cu scepticism,
mai cu seamă cei din urmă, care îi
cer noului director să respecte regulamentul şi nu ţin neapărat ca el să se
ocupe de formarea duhovnicească a
tinerilor. Părintele Nectarie le câştigă
uşor-uşor încrederea elevilor; când
se iscă un scandal, nu îi pedepseşte,
ci se pedepseşte pe sine însuşi, lipsindu-se de hrană. Impresionaţi, tinerii
primesc cuvintele sfântului şi, odată
cu acestea, Harul Duhului Sfânt. Din
păcate, consilierii nu sunt de acord
cu planurile sale şi nu îl sprijină nici
când acesta doreşte să introducă un
curs de agronomie, pentru a-i ajuta
pe cei care veneau de la ţară să-şi găsească un rost după terminarea studiilor. Nu uită nici de datoria sa faţă de
cei săraci, astfel încât, atunci când un
incendiu izbucneşte în Sinope (Asia
Mică), face tot posibilul să strângă
bani şi să-i ajute pe cei rămaşi fără
locuinţe; nu poate dormi noaptea,
gândindu-se la cei ce au pierdut tot
ce au agonisit. Timp de cincisprezece
ani, îi formează pe tinerii seminarişti
şi îi îndrumă duhovniceşte, creând
astfel o comuniune strânsă între cei
ce îi sunt ucenici.
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Din păcate, clericii vicleni se
ridică din nou împotriva sa, mai ales
datorită mişcării de la Seminarul
Rizareios; căci veneau oameni din
împrejurimi la Sfântul Nectarie, văzându-l ca pe un liman duhovnicesc
în acei ani guvernaţi de revolte şi
scandaluri politice. În ochii elevilor
de la şcoală, se impune prin lipsa de
răutate, sufletul său smerit, bunătatea
inimii lui şi prin educaţie să aleasă,
rar întâlnită în acele vremuri.
Înduioşat de dorinţa a cinci dintre uceniţele sale de a se călugări,
caută un loc în care să construiască o mănăstire unde să poată trăi în
monahism. În 1904, găseşte acel loc
în Insula Eghina şi întemeiază, la 1
iulie 1906, pe locul unui fost aşezământ, Mănăstirea Sfânta Treime. În
1908, redactează demisia din postul
de director al Seminarului Teologic
Ortodox Rizareios şi se retrage în
Eghina, deşi gândul îi stătea la Mănăstirea athonită Prodromu. Însă, se
simte dator să îşi asume răspunderea
pentru mănăstirea pe care a întemeiat-o şi pentru îndrumarea şi întărirea
maicilor. Mănăstirea este la un moment dat în pericol de a fi desfiinţată,
deoarece o bună perioadă de timp se
chinuiră cei de acolo să obţină recunoaşterea obştii din partea mitropolitului; sunt nevoiţi să treacă prin
anchete şi amânări din partea sa, care
afirma că mănăstirea fusese întemeiată fără acceptul bisericii.
Pe 8 noiembrie 1920, trece la
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cele veşnice, în urma unui cancer de
prostată care l-a chinuit un an şi jumătate. Chiar moartea sa a confirmat
harul său de mare vindecător. Când
maica ce trebuia să învelească trupul
binemirositor al Sfântului Nectarie
într-un giulgiu aruncă haina de lână
a aceastuia pe patul de alături unde
zăcea alt bolnav, omul chinuit de paralizie se mişcă, se ridică singur din
pat şi rămâne neclintit în picioare,
închinându-se întruna, fericit că se
vindecase.
Moaştele Sfântului Nectarie
din Mănăstirea Sfânta Treime,
Eghina

Sfântul Nectarie este înmormântat în mănăstirea sa de către ieromonahul iconar Sava, care mai târziu
pictează prima icoană a sfântului. În
1953, moaştele lui sunt mutate într-un mormânt mai frumos. Pomenirea mutării moaştelor sale se face în
ziua de 3 septembrie. Câţiva ani mai
târziu, la 20 aprilie 1961, Patriarhia
Ecumenică din Constantinopol recunoaşte cultul de care se bucura deja
sfântul şi îl proclamă sfânt al Bisericii, cu pomenirea pe 9 noiembrie.
Livenschi Lucia Flavia, XII
Lumina Credintei
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Pelerinaj în Ucraina

Pe lângă Muntele Athos și
Sfântul Mormânt, țările slave sunt
un loc ideal pentru organizarea unui
pelerinaj. Pionieri în ortodoxism,
slavii au adoptat credința direct de
la greci. Tradiționaliști, au păstrat-o
curată și nealterată până în ziua de
astăzi. Unul dintre lucrurile de lăudat este nu au renunțat nici când
s-a făcut trecerea de la calendraul
antic la cel grigorian, rămânând pe
”vechi”.
Una dintre țările slave cu
multe destinații ortodoxe este Ucraina. Desprinsă din vechiul Imperiu
Rus, această țară a fost făcută prin
confiscarea de teritorii de la țări precum România, Serbia și Polonia.Dar
mijlocul ei, tărâmul Kiveului, a fost
dintodeauna pământ rusesc.În inima
Ucrainei se află inima ortodoxiei
slave, Lavra Peceska.
Construită în jurul anului
1000 în perioada de creștinare a
poporului rus, o perioadă de mare
efervescență spirituală, Lavra Peceska, numită și ”Maica mănăstirilor
rusești”, este una din cele mai mari
Lavre, adăpostind până la 3000 de
călugări.
Lumina Credintei

În anul 1028 un tânăr călugăr
rus, Antonie, s-a întors de la Athos
să viețuiască pe pământul natal. S-a
retras într-o peșteră din Kiev. Cu
timpul s-au adunat tot mai mulți
monahi, peștera devenind neîncăpătoare. Atunci Maica Domnului s-a
arătat în vis unor meșteri pe care i-a
pus să îi construiasca o mănăstire.
Ea i-a trimis la călugărul Antonie.
După ce meșterii i-au explicat despre ce e vorba, Antonie s-a rugat la
Dumnezeu să se așeze rouă peste tot
pământul înafară de locul unde să se
construiască biserica. După ce Dumnezeu i-a asclutat cererea, ca să se
asigure, el s-a rugat a doua zi să se
așeze roua doar pe locul unde să fie
înălțată mănăstirea. Minunea s-a întâmplat din nou și, pentru a nu mai fi
nici un dubiu, în a treia zi a căzut foc
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din cer pe același loc. Astfel a început construcția Lavrei, terminată în
1089.
Dea lungul timpului aici s-au
aflat sute de moaște ale sfinților
viețuitori.Acum Lavra întrunește
în cele doua galerii de peste 700 de
metri peste 150 de sfinte moaște.În
vremuri tulburi aici au fost aduse și
moaștele Sfintei Teodora de la Sihla.
Unele dintre cele mai recente moaște
descoperite în acest loc binecuvântat
de Dumnezeu sunt cele ale Sfântului
Ierarh Vladimir, executat în 1918 de
către comuniști.
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În prezent Lavra Peceska este
deschisă și așteaptă cu ospitalitate
pelerinii ce vin din toate colțurile lumii. Un adevărat pelerin este dator
să ajungă măcar odată în acest loc de
sfințenie și credință curată, una din
puținele oaze ale adevăratei ortdoxii
rămase în vremurile atât de tulburi
de astăzi.
Pescaru George, XI C
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Mitropolitul Iosif Naniescu –
apărător al Ortodoxiei

Ioan Naniescu s-a născut în secolul al XIX- lea într-o familie, ce
locuia dincolo de Prut. Tatăl său,
Anania, fiind preot, i-a oferit acestuia o educaţie aleasă cu frică de Dumnezeu. De asemenea, i-a luminat
viaţa încă din copilărie, deschizându-i drumul cel lung către mântuire.
Totuşi, moartea tatălui său,
înainte de vreme, o determină pe
Teodosia, mama lui, să continuie misiunea de-al călăuzi pe micul
Ioan spre calea cea dreaptă. Dar,
realizând setea de Biserică şi de
viaţa monahală, el ajunge să rămână în grija unchiului său, Teofilact,
care era călugăr şi ierodiacon al
Mănăstirii Frumoasa din Basarabia.
Misiunea de a călăuzi calea lui
Ioan ajunge, astfel, în mâinile fratelui mamei sale, care îl determină pe
viitorul Mitropolit să dobândească
o evlavie aparte pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin venirea lor
la Iaşi. Aici, este martor la oficierea
slujbei de sfinţire a pietrei de temelie
a Catedralei ieşene, după care merge alături de tutorele său la Biserica “Sfântul Samuel” din Focşani, al
cărei episcop era părintele Cherasie,
Lumina Credintei

care îl îndrăgeşte pe tânărul Ioan şi îl
numeşte Iosif, în urma călugăriei, ce
reprezintă o verigă foarte importantă
în călătoria sa către liniştea divină.
După aceea, îşi continuă
studiile la Seminarul Teologic, ajungând stareţ al unei mănăstiri din
Vâlcea, unde a fost hirotonit drept
ieromonah. Datorită experienţei căpătate, dar şi a inteligenţei cu care
a fost binecuvântat de Cel de Sus,
Sfântul Iosif devine în 1873 episcop
al Argeşului, urmând ca din 1875 si
1902 să fie mitropolit al Moldovei,
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devenind cunoscut drept Iosif al IIlea.
De-a lungul vieţii sale, se
remarcă multe reuşite cu ajutorul
divin precum finalizarea Catedralei
de la Iaşi şi repararea acesteia după
Războiul de independenţă. Totodată, el este cel care aduce moaştele
Sfintei Parascheva la catedrală de
la biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”. De
asemenea, sunt evidenţiate, şi trebuie luate ca exemplu anumite virtuţi
ale Sfântului precum milostenia, curajul şi dăruirea pentru Mântuitorul
Hristos. În cele din urmă, reuşeşte să
îşi ducă cu bine drumul vieţii până
la capăt, mutându-se la cele veşnice,
lucru care a provocat şi o mare durere în sufletul credincioşilor. Este înmormântat lângă catedrala de la Iaşi,
pentru care a luptat o mare parte din
viaţa sa.
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Aşadar, ar trebui sa luăm
drept model viaţa Mitropolitului Iosif Naniescu, ocrotitorul Molodovei
şi nu numai, care a reuşit să îşi ducă
crucea până la capăt prin rugăciune
şi iubire şi care, de alfel, i-au atribuit rangul de Sfânt încă din timpul
vieţii, după cum a declarat decanul
Facultăţii de Teologie Dumitru Stăniloaie.
Oancea Alexandru, XI C
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Idolii zilelor noastre

Idolii există dintotdeauna, ei luând forme dintre cele mai diferite. A fi
idolatru înseamnă a cinsti și a iubi un
lucru sau o persoană mai mult decât
pe Dumnezeu. Idolii din viața noastră ne despart de Dumnezeu.Pentru
a nu cădea deci din dreapta credința
și pentru a nu pierde harul Duhului
Sfânt, suntem datori a nu sluji idolilor din jurul nostru. Idolii moderni
nu mai sunt atât ,,chipuri cioplite” în
lemn sau piatră, cât ,,chipuri cioplite” în mintea noastră, idoli, pe cât de
ascunși, pe atât de vătămători.
În secolul 21, secolul vitezei,
suntem înconjurați de informații și
mass-media mai mult ca niciodată.
Fie că este vorba despre televizor, radio, internet, reviste sau ziare, informația nu încetează să curgă. Accesul
la ea se face foarte ușor prin intermediul diverselor tipuri de gadgeturi, o
industrie care se dezvoltă pe zi ce trece. Însă de cele mai multe ori, ceea ce
auzim sau citim este irelevant în viața noastră, chiar dacă nu toți ne dăm
seama de acest lucru. Adolescenții
sunt cei influențați cel mai mult de
acest progres tehnologic – ei își ocupă timpul liber uitându-se la filme
sau seriale ori ascultând muzică, preLumina Credintei

ferând aceste activități cititului sau
vizitelor unui mediu cultural, cum ar
fi un muzeu de pictură sau un teatru.
Persoane din aceste domenii devin
modelul tinerei generații, care, din
păcate, încearcă să-i imite complet și
nu să preia doar aspectele bune.
Cei mai mulți adolescenți au un
cântăreț preferat, în cântecele căruia
se regăsesc cu
ușurință. Tocmai această
aparentă asemănare face
un tânăr să se
,,îndrăgoastească” de o persoană pe care nu o
cunoaște, despre care nu știe nimic
de fapt. Acest interes degenerează
și adolescentul devine preocupat de
viața personală a celebrității, de stilul vestimentar și aspectul exterior
ale acestuia, pe care încearcă să le
imite. Există astfel grupuri de tineri
care urmează un același tipar și care
pot fi ușor recunoscuți și catalogați în
funcție de cum se îmbracă, ce accesorii și frizuri aleg. Un exemplu relevant ar fi rockerii. A avea preferințe
39
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în materie de muzică nu este deloc
rău, însă trebuie să avem grijă ca mesajul cântecelor pe care le ascultăm
să fie unul pozitiv, încurajator și armonios. În caz contrar, dacă melodia
ne place foarte mult, ar trebui să fim
siguri că cele ascultate nu ne afectează în niciun fel.
Suntem nevoiți să recunoaștem
că mai mult fetele dezvoltă pasiuni
pentru actori. Îi vedem într-un film,
ne plac foarte mult cum arată și căutăm să urmărim și alte producții în
care aceștia joacă. Deși nu realizăm
poate din prima, ce ne place mai mult
la actorul respectiv, este rolul pe care
îl face. Rar se întâmplă ca personajul
negativ să ne placă mai mult decât
eroul, care, de cele mai multe ori,
este și îndrăgostit, iar adolescentele
își doresc pentru ele cele trăite de
eroină alături de el. Fie că este vorba
despre o acțiune, o comedie sau un
film de epocă, tuturor ne-ar placea ca
viața noastră să semene cu o peliculă.
Tot fetele mai au mai nou ca
model în viață personalități din lumea modei. Cele pasionate de această industrie sunt fascinate de stilul
luxos de viață pe care atât designerii, cât și modelele de pe catwalkuri
îl duc. Deși totul, de la hainele până
la alimentația și locuința persoanei,
pare roz, acest mod de a trăi este
foarte superficial și solicitant, cei
care-l adoptă fiind preocupați doar
de aspectele materiale și neglijând
complet familia, apropiații și viața
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spirituală.
Baieții au de cele mai multe ori
un idol din domeniul sportiv, cum ar
fi un fotbalist. Mai ales cei cărora le
place să și joace visează ca într-o zi
numele lor va fi auzit din tribune. Dar
din nou: gloria și averea sunt doar de
exterior, acești oameni riscând mereu să fie accidentați și având un program foarte încărcat, ce-i face să-și
neglijeze aproapele și religia.
Nu numai persoane, ci și obiecte pot deveni idolii noștri. Spre
exemplu suntem dependenți de telefon, ne gândim mereu ce urmează să
mâncăm sau purtăm la un eveniment,
iar unii își dedică întreaga viața scopului de a face bani, uitând de cele cu
adevărat importante.
Idolii moderni sunt mai ales
idoli ai minții noastre întunecate, lipsită de lumina harului lui Dumnezeu.
Calitatea de ,,idol” se acordă oricărui
lucru și oricărei persoane care caută să-L înlocuiască pe Dumnezeu în
viața noastră, termenul fiind folosit
în zilele noastre într-un mod pozitiv
în contexte banale. Astfel, pentru că
orice lucru care este mai important
decât Dumnezeu pentru noi devine
idol, trebuie ca toate gândurile noastre, precum și tot ceea ce facem, să
raportam lui Dumnezeu: ,,Ori de
mâncați, ori de beți, ori altceva de
faceți, toate spre slava lui Dumnezeu
să le faceți.” (I Corinteni 10, 31)
Sabina Dimitriu, XII C
Lumina Credintei

Avortul – rană de moarte a iubirii …

Trăim într-o ţară declarată creştină, a cărei religie oficială se pronunţă clar împotriva avortului şi,
totuşi, cu câţiva ani în urmă am fost
ţara cu cea mai mare rată a avorturilor din lume! Mai precis, în anul
1990 Ministerul Sănătăţii raporta
un număr de 992.265 de avorturi
înregistrate în spitalele de stat, dar
în această statistică nu sunt incluse avorturile practicate în clinici
private, sau cu metode empirice
ori chimice; judeţul Hunedoara era
primul în România în acel an. Între
1990 şi 2010 se estimează că în ţara
noastră au fost ucişi prin avort peste 20.000.000 de copilaşi, adică o
întreagă naţiune zace acum sub pământ, fără a fi avut posibilitatea să
vadă lumina zilei! Totuşi, consider
că ar trebui să reflectăm la câteva
întrebări pe care le ridică problema
avortului:
- Este avortul un păcat?
- Este fetusul/copilul nenăscut
o persoană?
- Este avortul o chestiune de
Lumina Credintei

alegere liberă? Dacă da, a cui este
alegerea? A mamei? A tatălui? A familiei? A medicului? Pentru că singurul căruia nu i se cere părerea în
legatură cu recurgerea la avort este
copilul nenăscut în cauza, de el nu
ţine seama nimeni. Pe el nu îl întreabă nimeni ce simte, ce ar vrea, ce nu
ar vrea să se faca cu el, pe el nu îl
reprezintă aproape nimeni.
- Cu ce diferă uciderea unui copil nenăscut de cea a unui copil născut, de orice vârstă? Sau de aceea a
unui adult? Crima întrerupe viaţa la
orice vârstă iar consecinţa este întotdeauna aceeaşi – moartea.
- Cine este cel mai competent
să definească viaţa, moartea şi mai
ales moartea prin avort?
- De ce se păstrează tăcerea în
cazul avorturilor? Tăcerea nevinovată a copiilor avortaţi este urmată
aproape întotdeauna de tăcerea vinovată a celor care au decis suprimarea
vieţilor lor: părinti, medici sau politicieni care au liberalizat prin lege
avortul.
- Ştim oare ce efecte în timp au
aceste avorturi în plan individual sau
social, psihic sau spiritual?
Aşadar, să încercăm să dăm
puţin la o parte cortina tăcerii care
învăluie acest subiect devenit tabu:
AVORTUL.
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E bine să ştim că o mare parte
din medici recomandă avortul în 3
cazuri: când viaţa mamei este în pericol, când copilul care se va naşte a
fost diagnosticat (ecografic) cu malformaţii congenitale inacceptabile,
sau când femeia este însărcinată în
urma unui viol. Aceste motivaţii
care par unora rezonabile au condus
la avorturi care, culmea, nu reprezintă decât 2% din totalul avorturilor săvârşite!! Ce anume motivează
restul de 98% din avorturi?
Avortul, ultima etapă a nimicirii iubirii conjugale
A vorbi despre avort înseamnă
a ne referi, potrivit moralei ortodoxe, la cel mai mare păcat pe care
îl poate săvârşi cineva în lume. La
începutul creştinismului, trei păcate
erau considerate a fi cele mai grave:
apostazia, uciderea şi desfrânarea.
Avortul se pare a fi sinteza acestor
trei păcate laolaltă şi încă ceva mai
mult. E ultima pecete a condamnării
la dispariţie a iubirii conjugale. În
înţelepciunea Sa negrăită, Dumnezeu a hotărât ca un prunc, înainte de
a vedea lumina zilei, să petreacă vreme de nouă luni în sânul maicii sale.
Acest sân îi este adăpost şi hrană,
pavăză şi mijloc de aparare în faţa
oricărei primejdii. Trupul mamei,
sânul matern, este, fară îndoială, cel
mai sigur loc ce poate ocroti o fiinţă
umană. E şi templul iubirii celor doi
soţi.Căci asemenea unei providenţe divine, acest sân oferă, aşa cum
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se exprimă profetul Isaia, „un loc
de scăpare în încercări, un liman în
vremea furtunii şi o umbră în plină
dogoare” (XXV, 4).
Dar mama, căreia i s-a încredinţat ocrotirea copilului, îşi trădează
această îndatorire, care îi revine prin
căsătorie, omorându-şi propriul ei
odor. Uciderea se săvârşeşte tocmai
în acest loc, în care este prezentă, într-un chip deosebit, mâna lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune
că, prin lepădarea voită a copilului,
păcatul pătrunde în vistieriile vieţii.
Chiar şi din punct de vedere raţional, ridicând o problemă ca aceasta:
„suntem sau nu suntem încă în prezenţa unei fiinţe umane?”, înseamnă
să prejudiciem întrebarea. Faptul în
sine priveşte adevărul că Dumnezeu însuşi intenţionează să creeze
o făptură omenească şi că această
făptură, apărută în sânul mamei, este
prin avort, în mod deliberat, privată
de viaţă, iar acest lucru nici nu este
altceva decât un asasinat. Orice crimă este un ultragiu adus persoanei şi
trupului omenesc, nici una însă nu se
aseamănă cu pruncuciderea, care secătuieşte tezaurul vieţii, distrugând
familia şi ruinând neamul.
Părerea Bisericii CreştinOrtodoxe despre avort
Fiecare fiinţă umană fiind creată de către Dumnezeu, poartă chipul lui Dumnezeu şi primeşte darul
vieţii, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu
şi a se bucura de comuniunea veşniLumina Credintei

Avortul – rană de moarte a iubirii …

că cu El. Învăţătura creştină insistă,
aşadar, asupra sfinţeniei vieţii omeneşti din momentul concepţiei.
În cadrul dezbaterii asupra
avortului se ridică urmatoarea întrebare: care anume este momentul
începutului vieţii? Când începe viaţa
umană? Aceasta este o întrebare crucială, întrucât în societatea americană luarea voită a vieţii omeneşti încă
este considerată drept crimă. Cei
care promovează avortul la cerere
(„pro-alegerea”) nu sunt, în mod raţional, „pro-crima”, adică pentru crimă. Mai degrabă ei neagă faptul că
fetusul este cu adevarat om.
Biserica Ortodoxă a învăţat
întotdeauna ca viaţa umană începe
la concepţie, când un spermatozoid
se contopeşte cu un ovul pentru a
produce o fiinţă vie, unică din punct
de vedere genetic. Acuzând avortul
încă din secolul al IV-lea, Sfântul
Vasile cel Mare spunea: „Cea care
cu bună ştiinţă distruge fetusul, va
fi pedepsită pentru crimă ... şi la noi
nu este dupa subtilitatea expresiunii de făt format şi neformat” (Canoanele 2 si 8). Consensul patristic
Lumina Credintei

susţine că sufletul e creat la concepţie.Noi exprimăm acest adevăr în
chip liturgic, sărbătorind zămislirea
Sfântului Ioan Botezătorul (24 septembrie), cea a Maicii Domnului (8
decembrie) şi a Mântuitorului însuşi
(Bunavestire, 25 martie). Ortodoxia
conchide, aşadar, că avortul făcut în
orice moment al sarcinii este o formă de omucidere şi atrage vina asupra celui care săvârşeşte acest lucru
la fel de mult ca şi asupra mamei.
Dumnezeu are un plan cu fiecare copil
Pr. prof. dr. Mihail Milea, de la

Biserica „Sfântul Sava” din Buzău
şi fondatorul Fundaţiei pentru copii
„Sfântul Sava”, ne-a împărtăşit din
experienţa pe care o are în a convinge femeile care vin la biserică să nu
facă avort: „Orice preot are o mare
răspundere faţă de orice formă de
viaţă. Preotul este, prin excelenţă,
slujitorul lui Hristos care se identifi43
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că cu viaţa, după cum ne spune chiar
Fiul lui Dumnezeu: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6). Viaţa
se identifică cu Mântuitorul Hristos.
Acesta este argumentul forte al preotului în faţa oricărei persoane care
vine să avorteze. A omorî un copil
înseamnă a-L omorî încă o dată pe
Iisus Hristos. Avortul este un păcat
strigător la ceruri. M-am străduit să
opresc multe femei de a face avort.
Nu există raţiune logică pentru a
întrerupe o viaţă. Am bucuria sufletească de a fi convins multe femei să
se oprească de la crime oribile. De
fiecare dată le spun: „Nu poţi fi fericită pe nefericirea altuia. Nu-ţi va
merge bine în viaţă şi-n familie dacă
omori un copil”. Avortul nu rezolvă
nici o problemă, ci doar complică lucrurile foarte mult aici, pe pământ,
dar şi-n veşnicie. Prin avort dispare
copilul, această fiinţă minunată care
este în sine un univers în miniatură
al lui Dumnezeu. Rămâne o mamă
mutilată sufleteşte pe viaţă, dar şi
riscul ca ceilalţi copii, care se nasc
după acel avort, să aibă un handicap
fizic sau mental. În urma avortului,
se răceşte iubirea din familie, apar
ura şi certurile, iar bolile, necazurile, lipsurile vin şi ele în lanţ, ca un
blestem. Prin practicarea chiuretajului se încalcă normele etice ale profesiunii de medic, care are ca menire
sacră ocrotirea vieţii, salvarea ei, şi
nu omorârea fiinţei umane. Am găsit
şi cadre medicale de la maternitatea
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din Buzău care au înţeles, în virtutea
jurământului lui Hipocrat, că este
mare păcat a omorî orice copil, chiar
bolnav fiind. Dumnezeu dă şansă
oricărui prunc.El are un plan cu fiecare copil. Din păcate, deocamdată,
maternitatea din oraş nu are o capelă
şi un preot la care femeile însărcinate sau proaspetele mame să vină
să se roage şi să găsească o povaţă,
însă, în viitorul apropiat, aceasta se
va muta într-un sediu nou şi sperăm
ca aici să se ridice şi o capelă”.
Cuvânt de încheiere
Astăzi se avortează în ţară
aproape două milioane de copii pe
an! Iar ceea ce este mai dureros este
faptul că cele mai multe avorturi le
fac mamele creştine, în timp ce femeile de altă religie - şi chiar cei de
altă etnie - niciodată nu-şi avortează
copiii.
Dacă nu părăsim acest păcat,
ţara va merge tot mai rău; familiile
se vor destrăma, pierzându-si scopul; casele creştinilor se vor pustii;
păgânii şi vrăjmaşii ne vor robi; copiii vor fi din ce în ce mai puţini pe
pământ; cancerul va ucide tot mai
multe mame; se vor înmulţi divorţurile, războaiele, cutremurele, sectele
şi lipsurile vor predomina, căci uciderea, desfrâul şi necredinţa grăbesc
sfârşitul lumii.
Paruschi Camelia Alexandra,
a XI-a C
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nterviu

Preot Constantin Sturzu

1. R: Credeți că aceste fenomene meteorologice (seisme, ploi)
care au loc în mai multe regiuni ale
țării sunt date de Dumnezeu pentru
a întelege ca noi am greșit în fața Sa
și poate că unii renegă cum că El ar
exista?
Pr: Este o legătura foarte strânsa între modul în care își trăiește
omul viața si ceea ce se întâmplă în
mediul înconjurător. Așa cum dacă
noi intrăm într-o cameră în care cineva este încărcat de furie sau de
agresivitate și simțim imediat tensiunea aceea fără să fi vorbit cu omul
Lumina Credintei

respectiv, e de ajuns doar să-l întâlnim. Sau dimpotrivă, dacă omul este
binedispus, este vesel, este iubitor și
simțim asta, iarăși, fără să fi intrat in
contact verbal ci doar întâlnindu-l si
văzându-i starea, intrând in contact
cu persoana respectivă, tot așa, demonstrându-se chiar științific, este o
influență a stării noastre asupra materiei. Sunt mai multe experimente
care s-au făcut și care arată că natura
este influențată de atitudinea omului, de gândurile omului, de tot ceea
ce trăiește fiecare om, așa încât dacă
noi avem o atitudine de iubire între
noi și în relație cu Dumnezeu. Dacă
avem atitudine de respect față de tot
ceea ce este mediu înconjurător, lucrul acesta se reflectă, sunt ca niște
informații care se transmit într-un
mod pe care noi nu-l putem sesiza.
Știința poate sesiza ceva cu anumite instrumente, dar parțial, existând
totuși această influență. Evident că
în momentul în care există atâta răutate în lume, în momentul în care
există gânduri negative, există atâta
ură, aceasta se duce și în materia și
în mediul înconjurător și efectele
sunt pe măsură. Nu Dumnezeu tri45
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mite pedeapsa, ci noi declanșăm
aceste lucruri, inclusiv prin modul
inconștient în care exploatăm resursele naturale prin faptul că nu respectăm măsuri, minime, norme de
ordin ecologic, exploatăm irațional
doar din dorința de profit sau din
alte motive. Acest lucru influențează
în mod evident ceea ce se întâmplă
în natură, dar inclusiv starea noastră
sufletească. Așa cum un gând bun,
o emoție pozitivă se duce în tot universul, la fel și una negativă.
2. R: Considerați ca după luarea Sfintei Împărtășanii trebuie să
avem o anumită atitudine din punct
de vedere al alimentelor pe care le
consumăm și felul în care facem
acest lucru?
Pr: În momentul în care ne împărtășim, este bine sa ne străduim
sa curățim bine gura. De aceea după
primirea Sf. Împărtășanii primim
anafura, adică mâncăm ceva care sa
mai curețe o dată cavitatea bucală,
bem un păhăruț de vin, după aceea
bem o cană de apă pentru a ne clăti
bine gura, astfel încât să fim siguri
că, pe cât ne este cu putință, că tot
ceea ce a fost la un moment dat în
gura noastră, din pâine și vin (ceea
ce reprezintă trupul și sângele Domnului) s-au dus pe traseul lor firesc.
Aici se află grija, am putea spune,
ca nu cumva din greșeală o dată ce
scuipăm sau scoatem ceva din gură
să nu cumva sa scoatem și poate o
fărâmă, care se poate prinde de din46

te, din pâinea care este trupul Domnului. În general, o dată ce ne curățim bine cavitatea bucală, și mai ales
după ce ne-am odihnit puțin (trecând
chiar o noapte) pericolul de a elimina
vreun element sfânt dispare. Putem
spune ca această grijă este un mod
prin care ne arătăm respectul față de
ceea ce am primit, tratând cu atenție,
cu evlavie, pentru că am primit dar
dumnezeiesc. Sf. Împărtășanie este
hrana mai presus de toată hrana, neputând să primim mai mult pe lumea
aceasta. Mai mare putere, mai mare
binecuvântare, mai mare medicament nu există, decât să primești trupul și sângele Lui Hristos. De aceea
se cuvine să privim cu mare băgare
de seamă, cu mare atenție cum actionăm după ce primim Sfintele și
Preacuratele Taine ale Lui Hristos.
3. R: În ce constă „Spovedania curată”?
Pr: În primul rând, important
este să nu ascundem nimic, de rușine în special. Sunt lucruri pe care
adolescenții la un moment dat încep
să le facă, mai ales când încep să
descopere anumite lucruri de natură sexuală. Acest lucru îi rușinează
foarte mult și există tendința de a
nu mărturisi, de a nu spune anumite
lucruri «că ce-o să zică părintele, ca
mi-e rușine, că mai bine evit». Prima condiție pentru a fi o spovedanie
curată este să îndrăznim sa învingem
această rușine și să spunem părintelui tot ceea ce ne apasă conștiința și
Lumina Credintei
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știm că nu este în regulă. În momentul în care facem lucrul acesta, se
mobilizează multe energii sufletești,
pentru că rușinea aceea se transformă într-o putere care ne ajută foarte
mult să biruim ulterior păcatul. Dacă
ascundem, dimpotrivă, lăsăm acolo
să se cuibărească în noi lucruri care
încep sa ne afecteze. E ca și cum ai
avea un virus care a intrat în tine și
in loc să te îngrijești să-l dai afară,
printr-un comportament adecvat, tu
vrei să-l ascunzi, ca să nu știe cineva că vezi Doamne e o rușine că ai
un anume microb sau virus. Cel mai
sănătos, în acest caz, este să mergi la
medic și să iei tratamentul adecvat
si să-l dai afară, să scapi, pentru ca
nu știi când se activează virusul respectiv și se transformă într-o boală
foarte gravă. Ceea ce pare mic acum,
s-ar putea sa fie grav mai târziu, dar
dacă este eliminat, curățat cât este
încă mic este foarte bine. Un lucru
pozitiv ar fi dacă ne-am orienta puțin
să citim cam ce înseamnă cuvântul
„păcat”, ce este păcat, căci s-ar putea să nu știm că unele lucruri sunt
greșite. Nu este o problemă, căci
suntem lăsați pe pământ sa învățăm.
Dincolo de toate acestea, important
este să spunem noi ceea ce avem
pe suflet, să spunem noi ceea ce ne
apasă conștiința, ceea ce considerăm noi că am greșit, evident după
ce am parcurs așa puțin Poruncile, să vedem ceea ce Dumnezeu ne
spune că ne face rău. La spovedanie
Lumina Credintei

nu trebuie să spunem numai asta, ci
și durerile noastre. Pot fi situații în
care ne simțim răniți, poate în relația cu părinții, cu anumiți colegi, cu
prietenii, cu profesorii sunt lucruri
care nu merg tocmai bine și de aceea
este bine să spunem și aceste lucruri
părintelui pentru a primi un sfat, o
îndrumare, pentru că vindecarea
noastră nu este doar aceea de a te
elibera de păcate, ci este o vindecare
completă, care privește și anumite
răni care au fost produse, cu voie
sau fără voie, în viața noastră. De
exemplu copiii, adolescenții, până
pe la o anumită vârstă nu au capacitatea de a se apăra, de a se proteja,
sunt vulnerabili si de multe ori se
întâmplă sa fie abuzați, traumatizați,
răniți, într-o formă sau alta de cei din
jurul lor.
4. R: Dacă avem probleme,
unde este indicat să mergem? La
preot sau la psiholog?
Pr: Să nu excludem nici pe
unul, nici pe celălalt. Depinde de
natura problemelor. Eu consider că
fiecare își are rolul lui. Psihologul
cu siguranță este de folos, la fel ca
psihiatrul, terapeutul sau orice altă
formă de a ajuta oamenii care au
anumite probleme de ordin sufletesc
sau mintal. Aceste două modalități
de ajutor sunt compatibile, în sensul
în care dacă sunt probleme psihice
sau de altă natură putem apela la un
psiholog (de asemenea la un terapeut, psihiatru), care ne poate ajuta să
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identificăm anumite cauze și să înțelegem ceea ce se întâmpla cu noi. În
cazuri extreme, atunci când vorbim
de boli psihice grave, psihiatrul, fiind vorba în acest caz de un anume
tip de medic, poate interveni chiar
și cu o medicație care să ajute creierul nostru să nu mai permită anumite manifestări care ne stăpânesc și
care ne fac rău. Vindecarea deplină
nu poate fi oferită decât de Dumnezeu, fiind atunci musai să o îmbinăm
cu spovedania, sa punem înaintea
Lui Dumnezeu toate problemele
noastre, să-i spunem și preotului la
spovedanie anumite lucruri,pe care
chiar dacă le-am mai spus și le-am
discutat cu psihologul nostru, astfel
încât Dumnezeu să vină cu puterea
Sa să vindece. Nimeni nu se vindeca
mergând doar la psiholog, respectiv
psihiatru. Este o anumită etapă, se
parcurge un anumit drum din această
vindecare. Un medic român celebru
spunea că „eu doar tratez, Dumnezeu vindecă”. Dacă acest lucru este
valabil în ceea ce privește medicina
aceasta clasică, care vizează doar
trupul nostru, cu atât mai mult este
valabil în ceea ce am putea numi
medicina sufletului. Medicul, terapeutul doar tratează, iar Dumnezeu
este cel care vindecă, iar vindecarea
vine când intru într-o relație directă
cu Dumnezeu, așa cum a lăsat el să
trăim aceasta relație, în Sfintele Taine, în Taina Sfintei Spovedanii, în
Taina Împărtășaniei, pentru că acolo
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este locul și modul prin care el comunică, doar așa reușind să intrăm
în această apropiere cu Dumnezeu.
Ceea ce ne vindecă este deci apropierea cu Dumnezeu. Eu în momentul
în care Îl am pe Dumnezeu în inima
mea încep sa-l înțeleg, sa mă apropii
de El, să-l cunosc, încep să vorbesc
cu Dumnezeu și totodată să mă vindec. Așa cum cineva care este trist,
dacă se întâlnește cu o persoana dragă, care îl iubește pe acest om trist și
care îi arată foarte multă înțelegere,
compasiune și îi este alături, dintr-o
dată omul acela, indiferent cât de
trist ar fi, simte un ajutor și o mângâiere prin simplul fapt că are în fața
lui, în imediata lui apropiere pe acest
om care-l iubește si care-i infuzează
așa un optimism și o bucurie. Dacă
aceasta se întâmplă in relațiile cu oamenii, cu atât mai mult se întâmplă
asta în relația cu Dumnezeu. Simpla
apropiere de Dumnezeu mă face sami simt viața altfel, să gust din bucurie și ușor, ușor renunț la toate lucrurile care îmi fac rău și care mă apasă.
5. R: Pentru a fi intr-o relație
bună cu Dumnezeu trebuie să ne rugăm. Dar cum putem ajunge la rugăciunea curată și la statornicia gândului în rugăciune?
Pr: Începând de acolo de unde
putem. Așa spun toți Sfinții Părinți
și tot așa suntem învățați să o luăm
de unde putem. Cel mai adesea lucrul cel mai de jos este sa ne rugăm
numai cu gura. Asta ce înseamnă?
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Asta înseamnă să rostim rugăciunea
cu voce tare și să ne rugăm la început cu voce tare chiar când suntem
singuri, chiar daca mintea noastră
nu este acolo deloc. Chiar dacă nu
am nici o stare de rugăciune, chiar
dacă sunt cu totul împrăștiat. În
momentul în care încep să rostesc
rugăciunea ușor ușor voi începe să
înțeleg, voi începe să mă adun, voi
putea întâi mintea mea să o adun.
Următoarea etapă este rugăciunea
cu gândul, cu mintea, și mintea ușor
ușor se va putea aduna în rugăciune și apoi toată firea. Deci îndemnul
acesta este: să ne rugăm cum putem,
că Dumnezeu ne învață să ne rugăm
cum trebuie, dar de undeva trebuie
sa începem. Un sportiv de performanță nu își propune dintr-o dată să
atingă anumiți parametri, ci o ia de
acolo de unde se află în momentul
respectiv și începe antrenamentul în
fiecare zi. Si puțin câte puțin adaugă
si antrenamentul îl face să sporească
până când reușește să atingă anumiți parametri de performanță. Așa
este și în viața duhovnicească. Să nu
ne speriem pentru că nu putem, nu
avem această capacitate de a vorbi
cu Dumnezeu, că nu ne-am obișnuit,
ne-am tot risipit, ne-am depărtat de
El, poate nu am avut un mediu, oameni în jurul nostru care să ne învețe
cum să vorbim cu Dumnezeu și care
la rândul lor să vorbească cu Dumnezeu și atunci nu avem de unde să
știm asta. Învățăm. Deci nu este nici
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o problemă,o luăm de unde putem și
cu încredere că la un moment dat lucrurile se schimbă.
6. R: Ce părere aveți despre
prietenia cu cei nebotezați?
Pr: Nu este nici o problemă să
fim prieteni cu toți oamenii, nu este
nici o problemă să ne rugam pentru
toți oamenii. Evident sunt niște limite: cei care nu sunt de aceeași confesiune cu noi nu pot fi pomeniți, spre
exemplu la Proscomidie pentru că
acolo este o comuniune a celor care
Îl mărturisesc pe Hristos, mărturisesc
pe Dumnezeu așa cum o facem noi,
dar în rest ne putem ruga cu ei, putem interacționa cu ei și să nu uităm:
creștinismul așa a început: Apostolii
au mers și au discutat cu neopăgânii,
cu oameni care se închinau la idoli, care nu aveau nici cunoștințe nici
măcar despre Dumnezeul Cel Viu
cum să zicem că mai avea poporul
evreu, deci nu a existat nici un fel
de restricție să nu intri în legătură
cu astfel de persoane. Problema se
pune când eu încep să mă las influențat de cei care nu sunt botezați sau
de altă confesiune și încep să împărtășesc cumva din viziunea lor și încep să spun că este bine și așa și așa,
că toata lumea are dreptate, că toate
religiile sunt bune. Aici nu poate să
rostească un astfel de lucru decât cineva care nu a trăit, deci nu a gustat ortodoxia pentru ca există sigur
multe moduri în care oamenii intră
în legătură cu Dumnezeu. Sunt filo49
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zofi, de exemplu din Grecia Antică,
care aveau niște intuiții fenomenale.
Se vorbește acolo de un creștinism
„avant la lettre”, adică ei aveau gânduri sau idei creștine înainte de Hristos. Dar asta se explică prin faptul că
intrau într-o relație directă cu Dumnezeu, atât pe cât se putea. Și sunt
atâtea persoane din alte situații care
pot avea anumite intuiții, care pot
avea anumite lucruri compatibile cu
credința creștină și care într-adevăr
îi pun în relație cu Dumnezeu Cel
Viu, dar calea deplină, calea revelată nu poate fi decât aceasta deoarece
Însuși Fiul lui Dumnezeu a venit și
ne-a învățat care este drumul. Din
momentul în care a venit Hristos să
ne învețe care este calea, nu aș avea
nici un motiv să spun că nu cunosc
drumul și că prefer să merg pe alte
drumuri ocolite că o fi bune si acele.
Nu știm unde duc,eu ce știu Îl cred
pe Hristos că a spus adevărul și nu
a mințit când a spus că el este Calea,
Adevărul și Viața. Dacă eu mă țin de
El voi ieși la liman și în felul acesta
îi pot ajuta și pe ceilalți, cum spuneați nebotezați sau indiferent cum
or fi ei să-şi găsească și ei calea.
Dar pentru asta trebuie ca eu să am
această relație vie, puternică, personală cu Dumnezeu, dacă trăiesc eu
și să pun în practică ceea ce mă învață credința mea, să-l întâlnesc eu
pe Dumnezeu. În momentul în care
tu te întâlnești cu Dumnezeu, dacă îl
ai în inima ta într-adevăr și alții vor
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putea prin tine să îl cunoască. De aia
se spune mântuiește-te tu și cu tine
se vor mântui în jurul tău. Este firesc
ca un om cu viața sfântă și de multe
ori au venit de exemplu la părinții
noștri mari, la părintele Cleopa sau
la alți părinți, veneau și de altă confesiune și chiar unii nu erau creștini
și nu puteau să nu sesizeze în părinte ceva care este mai presus de fire,
ceva dumnezeiesc uneori fără să-l
înțeleagă, fiind străini nici nu conta neapărat să înțeleagă deși aveau
uneori translator, dar nu neapărat să
înțeleagă cuvântul, ci simpla lui prezență iradia, transmitea ceva, pentru
că Dumnezeu sălășluia în el acolo și
în prezența lui ei sesizau că e ceva
acolo dumnezeiesc.
7. R: Unii Sfinţi Părinţi spun
că nu e tocmai indicat să ne împărtăşim des. Ce ne puteţi sfătui referitor la acest lucru?
Pr: Nici un Sfânt Părinte nu
spune că nu este indicat să ne împărtăşim des, ci sânt Sfinţi Părinţi
care insistă pe o anumită pregătire
şi sunt Sfinți. Părinţi care au lăsat
anumite canoane, poate, în anumite
situaţii particulare. Însă ce găsim la
toţi Sfinții Părinţi este aceea că fără
Sfânta Împărtăşanie noi nu putem,
nu să ne vindecăm de patimi, ci să
creştem duhovniceşte, iar unele lucrări cum este cea a Sfântului Nicodim Aghioritul de la care avem filocalia şi multe alte lucrări importante
pentru ortodoxie ne arată că fără o
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Împărtăşanie sistematică chiar nu
avem nici o şansă şi se insistă în
această lucrare pe Împărtăşirea pe
cât este posibil la fiecare Sfântă Liturghie. Asta este ideal, aici ar trebui să ajungem aşa să încercam să
ne împărtăşim că de aceea venim la
Liturghie. Liturghia nu se face de
dragul de a se face Liturghia. Există
momentul în care spune: „Cu frică
de Dumnezeu, cu credinţa şi cu dragoste apropiaţi-vă!”. Este un îndemn
adresat de către preot credincioşilor.
Este strigător la cer că în momentul
acela uneori nu se găseşte nimeni să
se apropie de Sf Împărtăşanie, dar în
toate până la urmă cel mai înţelept
este că fiecare să asculte de duhovnicul lui. Deci ai un duhovnic, acesta îţi poate rândui, îţi poate spune
care este măsura ta şi ce nevoie ai
tu şi când şi cum îţi este de folos să
te apropii de Sfânta Împărtăşanie şi
aşa cum medicii din medicina clasică tratează diferit deşi învaţă aceeaşi
facultate, deşi au aceleaşi cunoştinţe
medicale sunt diferenţe în modul în
care tratează anumite boli, uneori
cu medicamente diferite, alteori cu
metode diferite, tot aşa şi duhovnicii
au fiecare metode diferite, tratamentul nefiind decât unul adică nefiind
leac decât Sfânta Împărtăşanie, dar
cu modalităţi diferite de pregătire. Unuia îi este mai de folos să se
împărtăşească mai rar şi între timp
poate să se pocăiască, să facă anumite lucruri pentru că nu înţelege şi
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poate dacă îl dezlegi să se împărtăşească mai des intră într-un soi
de rutină şi nu mai conştientizează
ce se întâmplă acolo şi trece foarte
uşor poate peste păcatele pe care le
are. Dar în general chiar şi în situaţii
de genul asta, evident cu excepţiile
de rigoare, este bine să încercam să
apropiem oamenii de Sfântul Potir
pentru că acolo este viaţa, Hristos a
spus clar: „cine nu mănâncă Trupul
Meu şi nu bea Sângele Meu nu are
viaţă în el”.
8. R: Acum că tot a fost Sfânta
Parascheva şi se tot vorbeşte la televizor de despre subiectul cum că se
construieşte în Bucureşti o catedrală
numită Sfânta Parascheva. Credeţi
că moaştele vor fi duse acolo sau vor
rămâne?
Pr: Sincer aud pentru prima
dată lucrul acesta. Nu ştiu, în Bucureşti se construieşte Catedrala Mântuirii Neamului, care nu are hramul
Sfânta. Parascheva. Nu, nici nu se
pune problema că moaştele Sf. Parascheva să plece de la Iaşi, cu siguranţă nu.
9. R: Dar în general, dacă
de exemplu, este corect să se ducă
moaştele de la o biserică la alta şi tot
aşa decât să nu rămână într-un singur loc?
Pr: Se şi întâmplă lucrul acesta
temporal. Sunt situaţii în care, inclusiv moaştele Sf. Parascheva au mers
într-un adevărat pelerinaj prin ţară,
mai ales când a fost secetă din ‚47 51
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dacă nu mă înşel - când au mers prin
Moldova cu racla cu Sfitele Moaşte
făcând rugăciuni, oprindu-se pe la
diferite biserici şi într-adevăr mărturiile spun că pe unde trecea Sfânta
în perioada imediat următoare începea să plouă, deşi era secetă cumplită până atunci. Deci lucrul acesta se
întâmplă în mod temporal. Mai sunt
un alt gen de cazuri în care din osemintele se pot desprinde anumite
părticele care se oferă altor biserici,
cum de exemplu în Iaşi avem la Biserica Sfântului Nectarie părticele
din moaştele acestui Sfânt. Au venit
din Grecia aici spre a se închina şi
credincioşilor şi de la noi şi o părticică a rămas şi la această biserică.
În cazul Sfintei Parascheva lucrul
acesta nu se poate întâmpla întrucât
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ele sunt sigilate, au un acoperământ
cu sigiliu încă de la voievodul Vasile
Lupu care le-a adus aici în Moldova
şi există interdicţia de a se desprinde părticică din aceste moaşte fiind
trupul întreg, dar nu numai din acest
motiv şi nu se pot aşadar lua părticele şi duce în altă parte, dar ceea ce
facem: din acele acoperăminte care
stau pe trupul Sfintei sunt acoperăminte care stau şi se schimbă periodic şi se oferă în dar acelor biserici,
mai ales, care au hramul Sfânta Parascheva.
Budescu Paula – Diana,
Platon Victoria – Ioana,
XC
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Cântul inimii. Puterea cuvântului si a muzicii

Cartea aceasta,care încearcă să
abordeze domeniul muzicii,se deschide înaintea cititorilor ca o modalitate prin care să înţeleagă glasului
Duhului ce din fiecare vibraţie a
sufletului.Ea se dezvăluie celor ce se
apleacă asupra ei sub forma a cinci
părţi ce se împletesc armonios una
cu cealaltă iar prologul reprezintă
un fragment din “Prinosul Cântului”,scris de ÎPS Ilarion Chira,şi cuvântul înainte al lucrării de faţă.Introducerea dezvăluie o parte dintre
preocupările pe care muzica le are
în ziua de astăzi,aceea de a apropia
fiinţa umană cât mai mult de Creatorul ei şi a păstra această legătură intimă şi personală până în momentul
în care omul îşi dă seama că fericirea
şi-o poate găsi doar alături de Tatăl
Ceresc.Una dintre problemele care
ridică cel mai des semne de întrebare sunt schimbările prin care trece
muzica şi inovaţiile care s-au petrecut în ultima jumătate a secolului al
XX-lea.Fiecare dintre noi poate observa uşor că omenirea se desprinde încet,puţin câte puţin,de lângă
Biserică şi încearcă pe cât posibil să
îşi astâmpere setea de cunoaştere şi
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înţelegere a lumii în afara ajutorului
lui Dumnezeu.Atitudinea aceasta
este una greşită iar Biserica are rolul de a reprezenta un stâlp solid în
care ar trebui să ne punem încrederea ,însă nu de fiecare dată reuşeşte
să reziste noilor valuri de ezitări pe
care le întămpină din partea comunităţii laice.Atunci se cere o nouă
modalitate prin care să se soluţioneze această problmă şi aici intervine
rolul pe care muzica,laică ori religioasă,ar trebui să-l aibă în viaţa de zi
cu zi a fiecărui om.
Prima parte ne prezintă o parte
din gândurile şi emoţiile pe care le
încearcă marele mitropolit rus Ilarion Alfeiev atunci când vine vorba să
exprime ceea ce simte faţă de muzica clasică.Fiind un mare iubitor al
operei create de Johann Sebastian
Bach,dânsul se apleacă asupra operei acestuia şi oferă un mic discurs
despre rolul pe care l-a îndeplinit
marele compozitor german nu numai în vremea sa,adică în Epoca
Barocă,ci şi dincolo de graniţele
atemporale ale acesteia.Datorită
caracterului preponderent religios
pe care îl inspiră muzica lui Bach
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opera sa trezeşte trăiri puternice şi
îndeamnă omul simplu să privească
în inima sa şi să se gândească la cele
veşnice atunci când sufletul atinge o
mică frântură din simfonia îngerilor.
Mitropolitul îşi continuă discursul
povestind despre preocupările artistice care vizează muzica,arătând că
aceasta ocupă un rol important în
viaţa sa încă din timpul copilăriei.
Un episod care atrage atenţia oricui
este acela în care povesteşte despre
refuzul său de a mai asculta muzică
clasică.Decizia aceasta se datorează
faptului că,în opinia sa,atunci când
omul acordă prea mult timp muzicii
şi se dedică ei mult prea mult,acesta
se îndepărtează fără să-şi dea seama
de Dumnezeu.În acel moment conştientizează ce este important mai
mult pentru el.Muzica sau Dumnezeu?O plăcere care poate dura doar
o frântură din infinitatea pe care ne-o
primite Iisus Hristos ori fericirea de
a sta de-a dreapta Tatălui şi a ne bucura împreună cu el de simfonia pe
care toate lucrurile din Univers o închină Lui?
A doua parte ne vorbeşte despre părintele Serafim Rose,pe numele său de mirean Eugene Rose
şi dragostea pe care şi-o manifestă pentru muzica clasică,în special
pentru operele mareli compozitor sus-amintit,Johann Sebastian
Bach.O lucrare pe care însă îl atrage
în mod deosebit pe acest om de-o
cucernicie care rar se mai întâlneş54

te este „Ich Habe Genug”,o cantată
ce aparţine secolului al XVIII-lea.
Expresia se traduce prin „De-ajuns
este mie” şi face referire la cuvintele pe care Sfântul şi Dreptul proroc
Simeon le-a adresat Pruncului atunci
când acesta a intrat pentru prima
dată cu Maica Preacurată Fecioară
Maria în Biserică.Acest eveniment
miraculos se sărbătoreşte în fiecare
an pe 2 februarie şi aminteşte de momentul când smeritul credincios l-a
întâlnit pe Iisus Hristos,aceata adeverind profeţia conform căreia dânsul va muri doar atunci când va puatea avea şansa să-l preamărească pe
Cel care îşi va lua asupra sa păcatul
lumii,Fiul Cel Preamilostiv.După ce
Sfântul Simeon vede cu proprii ochi
minunea cea mare,adoarme întru
veşnicie,nu înainte de-a spune „Deajuns este mie.”,prin care arată că
setea de Absolut nu poate niciodată
fi astâmpărată decât prin unirea cu
Unul.Tocmai întrebarea aceasta ne-o
putem când ascultăm muzică,de oricare fel ar fi ea.Reuşeşte să ne ajute
să atingem culmile dumnezeieşti să
să trezească în noi simţiri care să ne
apropie de Dumnezeu?Putem să ne
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mulţumim doar cu-atât atunci când
în faţa noastră se deschid atâtea căi
prin care să Îl cunoaştem pe Cel care
ne-a iubit de la început,înainte ca noi
să putem auzi sau simţi cea mai mică
vibraţie a inimii?
A treia parte vorbeşte despre
opera lui Arvo Pärt,cunoscut compozitor estonian ce a plecat în 1980
din fosta U.R.S.S. atunci când a
simţit că chemarea sa este de a face
muzică într-un spaţiu în care creaţia sa să poate fi auzită şi înţeleasă
de cât mai multe suflete.Muzica sa
se carcterizează prin simplitate,prin
aceasta marele compozitor tinzând
să atingă unitatea universală.Unul
dintre stilurile care l-au făcut foarte
cunoscut e tintinnabuli,preluat din
muzica renascentistă.Prin el Arvo
Pärt încearcă să atingă a cea parte a
muzicii prin care omul ajunge în faţa
lui Dumnezeu aşa cum este el,dornic de a înţelege misterul prin care
vibraţiile divine i se dezvăluie prin
puterea dumnezeiască.
A patra parte a cărţii prezintă
diferite interviuri pe care compozitorul le ţine,fiind recunoscut pentru
faptul că păstrează o oarecare reticenţă pentru acest fel de a îşi exprima ideile şi gândurile publicului
larg.Se dezvăluie cititorului pe parcursul paginilor grija şi atenţia pe
care le arată lucrurilor din jurul său.
În general discută despre preocupările sale de a atinge culmi nebănuite
ale muzicii,prin acestea încercând să
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se apropie cât mai mult de Dumnezeu.În concepţia lui ea se adresează
atât celor care o ascultă,adică publicului,cât şi celui care a creat-o,adică
artistului.Presimte emoţii nebănuite şi trezeşte întrebări la care încă
nu s-au găsit răspunsurile potrivite.
Nimeni este în măsură să afirme cu
exactitate originea ei şi felul prin
care ia naştere opera respectivă,însă
fiecare ştie că în ea stă asuns fiorul
care îndeamnă omul zilelor noastre
să se oprească puţin din zbuciumul
său şi să asculte cu atenţie simfonia
care îl cântă în fiecare cipă pe Dumnezeu.
A cincea parte a lucrării e compusă din versurile scrise de unde
dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii Răsăritene,Sfântul Grigorie
Teologul.Deşi traducerea din limba
greacă nu poate reda în întregime
vibraţia fiecărui cuvânt pe care îl
alege preacucernicul,traducătorul
Grigorie Cuvântătorul atinge anumite coarde sensibile prin care sufletul
celui ce citeşte aceste scrieri tresare
la vorbele inspirate chiar de la Duhul Sfânt.Mesajul acestor stihuri se
adresează fiecărei fiinţe omeneşti în
parte şi se referă la conduita pe care
credinciosul are datoria s-o înfăţişeze în viaţa de zi cu zi.Se discută despre valori morale ca smerenia,cumpătarea,simplitatea şi dragostea de
Dumnezeu,precum şi viaţa în pustie
şi aşteptarea celor care au să vină la
Ziua Judecăţii.
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Recenzie

Într-o notă de final, vă rog sa
imi permiteţi să mărturisesc că citirea cărţii a însemnat pentru mine o
experienţă interesată prin care mi s-a
deschis oportunitatea prin care să îl
văd pe Dumnezeu şi altfel de cum îl
percepeam de obicei,adică să caut
a-l înţelege prin intermediul muzicii.
Lupu Alexandra, X D
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