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ditorial

Credinţa creştină - adevărata învăţătură
mântuitoare

De-a lungul istoriei omenirii au
fost formulate, de unii „savanţi“, diferite învăţături cu privire la Dumnezeu şi originea lumii, iar în numele acestor ideologii unii şi-au dat şi
viaţa, iar alţii le-au crezut ca fiind
„adevăruri absolute“. De la afirmaţii
de genul „omul este măsura tuturor
lucrurilor” până la „totul este relativ” şi „Dumnezeu a murit, trăiască
omul cel nou, modern ” sau „Religia
este opiul societăţii”, istoria abundă
în astfel de „născociri inovatoare”.
Cauza acestor teorii este cât se poate de simplă, şi anume îndepărtarea
omului de Dumnezeu şi familiarizarea omului cu păcatul. „Omul modern” şi-a însuşit în modul lui de a
fi aceste mentalităţi, adică un set de
prejudecăţi, încât nu mai simte şi
nici nu are cum să mai simtă că toate
acestea sunt crezuri omeneşti care îl
separă de adevărata cunoaştere.
Sfânta Scriptură ne învaţă „că
niciun fir de păr nu cade fără voia lui
Dumnezeu”, adică nimic din ceea ce
s-a întâmplat de-a lungul vremii sau
în viaţa noastră nu a fost şi nu este
nimic întâmplător, că Dumnezeu
le-a îngăduit tocmai pentru ca ome4

nirea să înţeleagă din cele experimentate sau trăite că fără Dumnezeu
ne rătăcim şi ne pierdem energiile în
lucruri nefolositoare şi nemântuitoare. Dar, este foarte greu de acceptat
o astfel de idee, datorită mândriei
şi încăpăţânării omului în gândirea
acestui veac trecător.

Ce ne rămâne de făcut? Să facem o analiză sinceră şi profundă a
vieţii noastre şi a felului nostru de a
Lumina Credintei
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fi, să avem un părinte duhovnic rugător şi trăitor al învăţăturii creştine,
conştientizând totodată că schimbarea lumii vine întâi de toate prin
schimbarea noastră. Iar schimbarea
noastră lăuntrică va veni atunci când
vom da un înţeles vieţii noastre şi
vom apela cât mai des cu putinţă la
Sfânta Euharistie.
Realist vorbind, „ideologii
iluministe” vor mai apărea, oferind
chipurile o alternativă la vechea tradiţie creştină, dar acestea, nefiind
inspirate de Dumnezeu, nu vor duce
spre adevărata împlinire şi fericire,
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ci spre risipire şi pierzanie. Aşadar,
apelând la virtutea smereniei, să ne
rugăm la Dumnezeu să avem discernământ pentru a putea alege între
ceea ce este bine sau rău, între ceea
ce ne este folositor sau păgubitor sufletului nostru.
Al vostru profesor,
Mihai Ilaş
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Hristos este bucuria vieții noastre!
Motto: Precum se coboară
ploaia şi zăpada din cer şi nu se
mai întoarce până nu adapă pământul şi-l face de răsare şi rodeşte şi
dă sămânţă semănătorului şi pâine
spre mâncare, așa va fi cuvântul
Meu care iese din gura Mea; el nu se
întoarce către Mine fără să dea rod,
ci el face voia Mea şi îşi îndeplineşte
rostul lui.” (Isaia 55, 10-11)
Știm cu toții că dimensiunea
spirituală a existenței umane arde
în vâltoarea căutării… Trăim într-o
lume în care suntem asaltați de oferte care ne pot conduce către ideologii abstracte, către relativism, către
ceva… sau dacă suntem atenți putem
fi conduși către Cineva. Acel Cineva nu este Altul decât Hristos care
ne cheamă la El cu iubire꞉ „Veniți la
Mine toți cei osteniți și împovărați și
Eu vă voi odihni pe voi”.
Vedem că suntem invitați la o
relație onestă la o întâlnire personală, suntem cheamați la credință.
Credința nu este doar o înălțime
intelectuală, sau o supunere oarbă;
este fidelitatea unei persoane față de
o altă persoană. Este o legătură vie,
o legătură personală și mântuitoare
cu Domnul Iisus Hristos cel viu.
6

Această realitate o putem cunoaște prin curajul de a ne da șansa să cunoaștem dragostea Lui față
de noi, dragoste care este exprimată
prin dor, înțelegere, răbdare… Numai că dragostea Lui față de noi nu
o vom găsi în „ideologii iluministe”
abstracte și trecătoare care din nefericire își pun amprenta asupra omului zilelor noastre, ci o vom simți
prin rugăciune, prin sfatul unui părinte duhovnic rugător și trăitor al
învățăturii creștine. Mai mult decât
atât, se cuvine să spunem că atunci
când citim Sfânta Scriptură, ar trebui să o aplicăm la propria persoană.
Lumina Credintei

Ar trebui să ne vedem pe noi înșine
în ea și nu pe cei de lângă noi. De
exemplu, cine este orbul ce orbecăie în Evanghelia Sfântului Ioan? Eu
însumi! Fără de Hristos sunt orb de
tot! Cine sunt ucenicii cu întrebările
lor pripite? Eu însumi!
Dacă vrem să nu rămânem la
nivelul acesta de constatare și să fim
demni, se cuvine să fim curajoși, să
plecăm genunghii inimii noastre și
să îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască bucuria cunoașterii de sine…
bucuria cunoașterii Lui … bucuria
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pe care nu o poate lua nimeni de la
noi, bucurie pe care o găsim în Biserica lui Hristos, bucurie care este
desăvârșită prin participarea cât mai
deasă cu putință la Taina Sfintei
Spovedanii și la Sfânta Euharistie.

Prof. Roxana-Maria Obreja
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Inima grăiește în rugăciune

Plecând genunchii la rugăciune, ne plecăm cu totul în fata Dumnezeului nostru; noi suntem mici,
chiar dacă plăsmuiți de mâna Sa
iubitoare, însă trăirile noastre sunt
mari, asemenea sufletelor, și depășesc uneori granițele ființei noastre.
În jurul nostru oamenii și-au pus
măști și au uitat cine sunt, la fel cum
au uitat că lumea există și înaintează
prin ceea ce se numește legătură și
nu prin individualism. Dar noi avem
nevoie de ajutor. De sprijin în problemele noastre și de tămăduire în
durerile noastre. Unde vom refula
toată complexitatea trăirilor noastre,
pe care nici noi nu le putem cuprinde
atunci când cuvintele nu mai au nici
ecou și nici putere, iar oamenii nu
vor și nu pot să înțeleagă?
De ce îi spunem rugăciune?
Pentru că inimile noastre grăiesc;
se aud în noi cuvinte pe care nu le
deslușim, de aceea nici nu le rostim
pe toate. Însă dacă le îndreptăm spre
Dumnezeu, ele capătă ecou, sens și,
mai mult, binecuvântare. Pentru că
El pe toate le înțelege, le vindecă și
le iartă, din marea Sa dragoste. Dar
numai pusă în relație cu Părintele
8

Ceresc rugăciunea este un dialog;
de aceea e foarte important să avem
grijă de ceea ce cuvintele sau de stările transmise. Căci nu putem în fiecare zi să mergem spre Dumnezeu
doar pentru a-I spune “sunt trist” ori
“e greu”, “am probleme, ajută-mă!”.
El nu trebuie privit că Cel la Care ne
ducem și, prin rugăciune Îi spunem
cât suntem de nemulțumiți și El face
pe loc exact după placul nostru, ca
după aceasta noi să ne putem continua liniștiți existența. Și toate acestea pe baza faptului că Dumnezeu ne
ajută și poate. Uneori să îndreptăm
față spre icoană și pur și simplu să
zâmbim. “Iti mulțumesc, Doamne!”. Haide să ne bucurăm împreună
de minunea această de zi pe care ai
creat-o. Zâmbindu-I lui Dumnezeu
învățam să le zâmbim oamenilor.
Deplin, frumos, continuu.
Rugăciunea nu e numai trăire,
e ființare. Dumnezeu ne privește și
ne veghează, iar în rugăciune ne ia
de mână și ne înălța. Atunci simțim
cum creștem, deși știm că nu o merităm.
Totodată, rugăciunea nu înseamnă acea spreanta visătoare înLumina Credintei
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tr-un ajutor ce va veni cândva, dacă
va veni, pentru că astfel, oamenii
raționali nu ar crede în puterea rugăciunii. Rugăciunea este o soluție
reală la problemele noastre reale.
Rugăciunea nu poate înlătura problemele create de mintea noastră,
exagerările noastre pe care le acceptăm cu “bunatate” și “smerenie”, că
mai apoi să ne putem lăuda cu tăria
noastră de caracter.
Rugăciunea este ca fumul ce se
ridică din cădelnița vreunui părinte
în Duminicile calde ale anului ce cu
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greu se vede, însă mirosul său proaspăt și puterea ei umplu sufletul cu
frânturi din veșnicie.

Popa Andreea, XI B
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Darul discernământului

Prin Sfânta Taină a Mirungerii
primim darurile Duhului Sfânt care
au menirea de a intensifica puterile
de cunoaștere ale sufletului și de a le
orienta spre Dumnezeu. Fiind roadele unei Taine, aceste puteri deschid
duhul din noi și ne îmbogățesc viața
„în Duh”.
Orizontul conștiinței noastre se
va lumina de soarele Duhului Sfânt
numai după o lucrare stăruitoare în
dobândirea virtuților. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că, după
încetarea de a păcătui prin temere
și după lucrarea virtuților prin tărie,
dobândim prin darul sfatului deprinderea discernământului, care ne ajută să îndeplinim cu cea mai bună judecată poruncile dumnezeiești și să
deosebim faptele ce se potrivesc mai
bine în fiecare împrejurare.După
acest pas spre lumină urmează ca,
prin darul înțelegerii, să știm cum
să înfăptuim binele în modul cel mai
satifăcător, apoi, prin darul cunoștinței, ajungem să descoperim însăși
rațiunea sau motivația mai adâncă
a fiecărei porunci dumnezeiești și a
fiecărei virtuți. Înaintarea, urcușul
continuă prin dobândirea darului
10

înțelegerii care conduce la împroprierea și identificarea rațiunilor virtuților cu trăirile și puterile noastre lăuntrice.Darul înțelepciunii, ca nouă
treaptă a progresului duhovnicesc,
ne conduce la contemplarea simplă și exactă a adevărului din toate
lucrurile, la o viziune de ansamblu

asupra legăturii faptei noastre cu ordine universală.
La înțelepciune ajungem însă
după ce am dobândit toate virtuțile,
adică am atins starea de nepătimire.
Înțelepciunea este darul de a vedea
pe Dumnezeu simultan cu toate sau
prin toate, ca Făcătorul, Susținătorul
și Cârmuitorul efectiv al tuturor. Ea
ne ajută să înțelegem simultan viaLumina Credintei

Darul discernământului

ța noastră trecută, rostul ei, linia pe
care trebuie să mergem, înțelesul
solidar al tuturor faptelor și evenimentelor din viața omeneasca, al
elementelor din natură, pentru că pe
toate le explică Puterea și Cauza cea
unică ce stă la baza tuturor, și-Și arată lucrarea deodată în toate. În baza
acestei priviri și înțelegeri simultane, putem ulterior desprinde înțelesul fiecărui lucru și norma fiecărei
fapte ce trebuie săvârșită. Putem
concluziona că discernământul este
cel mai valoros dar pe care l-a făcut
Dumnezeu omului, dar ce se naște
din activitatea virtuoasă și conduce
a deosebirea binelui de rău, fiind în
același timp temelia înțeleciunii.

Lumina Credintei

Părintele Stăniloae arată că
discernământul practic și conștiința contemplativă sau înțelepciunea
sunt două culmi convergente, care,
întâlnindu-se în iubire, nasc pe o
treaptă superioară cunoașterea tainică a lui Dumnezeu.Ori aceasta este
esența și sensul vieții omului.
Grigoraș Ilinca, XI C
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Sfânta Cruce – drapelul Creștinismului

Creștinismul nu poate fi conceput fără Cruce, ea fiind semnul lui
distinctiv. Crucea este specificul și
postamentul credinței noastre creștin-ortodoxe. Fără Cruce nu există
nici creștinism, nici Biserică, nici
mântuire.

În lumea antică, la assirobabilonieni, la romani și iudei, crucea
este folosită pentru răstignirea și
pedepsirea răufăcaătorilor și a trădătorilor. Mantuitorului I s-a rezervat
tocmai acest mod nedemn, nevrednic de osândire. În cazul Mântuitorului, Sfanta Cruce devine altarul pe
care S-a adus ca jertfă pentru Sine
Însuși, pentru oamenii din toate timpurile. El a fost și jertfă dar și Jertfitor, adică Arhiereul care a adus-o,
după cum spunea Sfântul Apostol
12

Pavel, iar rostul jertfei Sale pe Cruce este subliniat de Sfântul Chiril al
Ierusalimului, care scria că El “a suferit patimile ca să împace prin Sângele Crucii pe cele din cer cu cele de
pe pământ”. Din pricina păcatelor,
continuă Sfântul Chiril “eram dușmanii lui Dumnezeu […] dar El, ca
un iubitor de oameni ce era, a hotărât
ca Fiul Său să moară pentru păcatele
oamenilor încat în trupul răstignit pe
lemnul Sfintei Cruci, Hristos a luat
păcatele, pentru că prin moartea Lui
noi să murim pentru păcate și să trăim pentru dreptate”(I Petru 2,24).
Sfânta Cruce, ca altar de jertfă
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
este prefigurată și proorocită înca din
perioada veterotestamentară. Mai
înainte de Moise, patriarhul Iacov,
închipuind Sfânta Cruce, a binecuvantat pe fii lui Iosif, pe Manase și
Efraim în chipul Sfintei Cruci. Apoi
mai înainte de a muri el, s-a închinat la vârful toiagului său, adică la
lemnul ce simboliză crucea înainte
de venirea Legii Noi.
În Legea Veche, simbolul crucii îl vedem mai întâi, când șerpii
veninoși mușcau cu “mușcătura de
Lumina Credintei
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foc” pe evreii din pustiul Sinai omorând mulțime mare de oameni. Iar
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise
zicând : „Fă-ți un șarpe înfocat și
spânzură-l de o prăjină; oricine este
mușcat și va privi spre el va trăi.”
(Numeri 21 ,8). Însuși Mântuitorul a
adeverit această prefigurare Zicând :
“Și precum Moise a ridicat șarpele
în pustiu, așa se cade să se înalțe și
Fiul omului”(Ioan 3,14-15).
Taina Sfintei Cruci o mai vedem la Mara în pustiul Sinai, atunci
când poporul și dobitoacele însetate
fiind l-au întrebat pe Moise – “Ce să
bem?” și Dumnezeu i-a zis lui Moise – “Ia un lemn și aruncă-l în apă
și apa se va îndulci”(Ieșire 15, 2325). De asemenea, Sfânta Cruce este
prefigurată atunci când Moise, rugandu-se la Dumnezeu, ridica mâinile sale în timpul luptelor pe care
poporul ales le ducea cu madiamiții
și amaleciții sau alte popoare. (“Iar
Moise a zis către Iosua: „Alege-fi
bărbați voinici și du-te de te luptă cu Amaleciții! Iar eu mă voi sui
mâine în vârful muntelui și toiagul
lui Dumnezeu va fi în mana mea”.
(Ieșire 17,9) ;” Când își ridica Moise mâinile, biruia Israel; iar când își
lăsa el mâinile, biruiau Amaleciții.”(Ieșire 17,11).
“Crucea lui Hristos” a devenit
de la început și până la sfârșit iubirea lui Dumnezeu fără margini, prin
care se înfăptuiește începutul unei
noi legături de viată între DumneLumina Credintei

zeu și om. Fapt care face pe Sfântul
Apostol Pavel să spună : ”Cuvântul
Crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi ce ne mântuim
este puterea lui Dumnezeu “ (ICorinteni 1,18).

Cuvântul Crucii are următoarele înțelesuri:
1. Înțeles duhovnicesc prin
care Crucea reprezintă patimile și
moartea lui Iisus Hristos. În acest
sens Crucea este puterea biruitoare,
pentru că Hristos a biruit moartea,
desființând-o prin moarte, eliberând astfel viața de moarte. Pentru
înțelegerea acestei însușiri a Crucii,
Biserica ne oferă comparația dintre
lemnul Crucii și lemnul (pomul) din
paradis, din care omenirea a căzut.
Lemnul Crucii devine izbăvitor deoarece Hristos primește jertfa Sa pe
el. Biruința aceasta nu se face fară
effort, suferința, jertfa. Dar și fructul
Crucii este contrar celui din pomul
ce se afla în Paradis. Cine gusta din
fructul Crucii va învinge orice ispită, amăgire pe care o poate oferi natura prin fructele ei.
2. Înțelesul material- acest sens
13
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se referă la obiectul văzut, material
pe care a fost răstignit Iisus Hristos.
Văzut acest obiect, trebuie sa simțim
reîmprospătarea sufletului nostru cu
Stăpânul vietii noastre și cu El deodată datoria noastră de a purta și noi
Crucea Sa.
3. Înțelesul spiritual- fiecare
dintre noi avem o cruce ce reprezintă viața noastră, cu bucuriile și suferințele ei , în acest sens se înțeleg
și cuvintele Mântuitorului care zice :
“Oricine voiește să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea
și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34).
În viața noastră pământească,
fiecare să își ducă o cruce, crucea
pe care i-a rânduit-o Dumnezeu cum
ar fi : crucea celor căsătoriti, crucea
monahilor, crucea fecioriei, a celor
bolnavi, a văduvelor, a ostașilor, etc.
Căci toți trebuie să ducă o cruce pentru dragostea lui Hristos pentru a se
mântui.
Semnul Sfintei Cruci este parte integrantă în viața credincioșilor,
marcandu-le existența spirituală. Ea
este pecetea sub a cărui pavăză creștinul intră de la “nașterea sa în Hristos” prin Botez și se menține până
la trecerea în lumea cealaltă, pecetluind mormântul.
Semnul Sfintei Cruci este cea
mai simplă rugăciune, care însoțește
alte rugăciuni. Prin Sfânta Cruce se
preamărește Dumnezeu și I se aduce
mulțumire.
Un imn frumos închinat Sfin14

tei Cruci, este cel al Sfântului Ioan
Gură de Aur care zice : “Crucea este
nădejdea creștinilor, învierea morților, călăuza celor deznădăjduiți,
cârja de sprijin a celor ologi, frâul
celor bogați, pierzania celor mândri,
pedeapsa făcătorilor de rele, biruința
asupra diavolului […] liniștea celor
săraci, înțelepciunea bărbaților, ultimul gând al bătranilor și acoperământul celor goi”.

Dacă în toate timpurile Sfânta
Cruce a avut o putere așa de mare,
dacă Crucea este păzitoarea creștinilor, dacă Crucea este ocrotitoarea
neamului nostru, azi mai mult ca oricând avem nevoie de ajutorul ei.
Năsturaș Călin XI C

Lumina Credintei

Voia lui Dumnezeu şi voia omului

Lumea modernă este învăluită
de păcate. Dintre toate, însă, cred
că cel care nimiceşte de la temelie
lucrarea lui Dumnezeu în om este
neîncrederea în El, manifestată prin
lupta continuă şi conştientă cu voia
Sa.

Sfântul
Siluan Athonitul:
„Domnul se uită la mine, de ce să
mă tem? Pentru cel ce s-a predat
voii lui Dumnezeu viaţa e mult mai
Lumina Credintei

uşoară, pentru că şi atunci când e
în boală, în sărăcie şi în prigoană,
el gândeşte aşa: «Aşa i-a plăcut lui
Dumnezeu, iar eu trebuie să îndur
aceasta pentru păcatele mele»”.
Ce înseamnă această luptă?
Ocuparea permanentă a minţii cu
necazurile cotidiene şi, drept consecinţă, întristarea sufletului. Şi vom
spune: „Bine, există tehnici de relaxare, prin care să ne detaşăm de toate relele, ceaiuri calmante, sporturi”.
Diferenţa constă în faptul că, Ortodoxia nu încurajează indiferenţa,
ignorarea problemelor, destinderea
prin activităţi nefolositoare sufletului, ci propune metode de rezolvare
în comuniune cu Dumnezeu. Orice
problemă am avea, răspunsul este
rugăciunea: „Rugaţi-vă neîncetat” (I
Tesaloniceni 5:17). Prin rugăciune,
ne punem încrederea în Dumnezeu
şi în Sfinţii Părinţi şi nădăjduim să
primim îndrumare în alegerile pe
care le facem. Puţini sunt cei cărora Dumnezeu le răspunde direct, de
aceea, căutarea presupune şi cercetarea Sfintei Scripturi: „Cereţi şi vi
se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi
vi se va deschide. Că oricine cere ia,
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cel care caută află, şi celui care bate i
se va deschide” (Matei 7, 7-8).
Însă, voia lui Dumnezeu nu corespunde întotdeauna voii noastră.
Spre exemplu, dacă stăruim în rugăciune şi nu primim ceea ce am cerut,
înseamnă că acel lucru nu este de
folos sufletului sau nu suntem pregătiţi să îl avem. În niciun caz, nu
trebuie să Îl judecăm pe Dumnezeu
pentru hotărârea Sa şi nici să devenim egoişti în rugăciune. Căci acest
comportament înseamnă din nou
nerespectarea voii lui Dumnezeu.
Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
Îl asemăna pe Dumnezeu unui pictor
şi spune că nu putem critica tabloul
(lucrarea Domnului în fiecare om)
înainte să îl vedem terminat.
Totuşi, chiar şi în momentele de
rugăciune, nu lepădăm grijile de zi
cu zi. Omul reia mereu în minte şirul
gândurilor care îl macină, deşi raţiunea îi spune că frământarea interioară (cu tot cu efectele ei exterioare)
nu va rezolva problemele. Şi dacă ni
se pare că putem lepăda uşor grijile
sau nu ne dăm seama dacă urmăm
sau nu voia Domnului, tot Sfântul

Siluan Athonitul oferă răspuns: „Iată
un semn: dacă te întristezi pentru un
lucru oarecare, înseamnă ca nu te-ai
predat pe deplin voii lui Dumnezeu,
chiar dacă ţie ţi se pare că vieţuieşti
după voia Lui.”
Fiecare are datorii lumeşti, dar
acestea nu trebuie să ne preocupe
mai mult decât este normal. Pe primul loc stă datoria faţă de Hristos,
deoarece Domnul spune: „Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce
roadă multă, căci fără Mine nu puteţi
face nimic” (Ioan 15:5). Este importantă săvârşirea faptelor care sunt în
concordanţă cu poruncile Lui. Este
adevărat, crucea dată fiecăruia trebuie purtată zi de zi, dar ea diferă de
la o persoană la alta, precum diferă
şi voia lui Dumnezeu de la om la
om. Singuri, nu suntem capabili să
desluşim capcanele lumii, de aceea
binecuvântarea Sa este bineprimită
şi necesară în orice facem.
Dacă ne gândim permanent la
viitor, cum am putea afla voia lui
Dumnezeu în prezent? Iar dacă ne
lăsăm ghidaţi de lucrarea Sa, cum
am putea cugeta la cele viitoare, în
loc să Îl purtăm pe Hristos în minte
şi în suflet?
Livenschi Lucia Flavia,
absolventă a Colegiul Național
Emil Racoviță
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Dragii mei colegi ( și poate nu
numai), mi s-a ivit ocazia de a mă
întoarce la voi cu încă câteva rânduri
care sper să vă fie de folos. Acum
câțiva ani am citit câte ceva despre
mișcările de tip New Age și despre
ceea ce își propun acestea, dar ideea
de a scrie acest articol mi-a venit nu
demult, acum câteva săptămâni, mai
exact, în urma unei discuții purtate
pe calea comentariilor de la un post
pe Facebook, cu un adept al mișcării
raeliene, al cărui nume nu îl menționez.

E păcat că replicile noastre vor
fi, probabil, șterse într-o bună zi de
pe serverul pe care se află, pentru că,
pe lângă faptul că sunt foarte interesante, nu-i tocmai chitit să dispară
înregistrarea unei dezbateri ce a durat de pe la 9:30 seara și până spre
Lumina Credintei

3 dimineața, care, cu siguranță, ne-a
pus foarte serios mințile la treabă.
Dar mai întâi de toate, să
stabilim ce definește cu exactitate
terenul New Age: în sens restrâns,
se refer la ceea ce presupune era
astrologică a vărsătorului ( nu mă
întrebați ce și cum, pentru că eu nu
sunt astrolog), iar în sens larg, definește totalitatea mișcărilor care se
opun într-un fel sau altul ordinii deja
existente pe Pământ, revendicând
înlocuirea ei cu o societate condusă
de un guvern mondial, dominată de
pace globală, în cadrul căreia granițele dintre culturi, națiuni și culte
s-ar estompa atât de tare, încât ar deveni neglijabile.
Acestea fiind spuse, să ne
îndreptăm atenția către raelismul
propriu-zis: etimologic, termenul
provine de la Raël, cunoscut odinioară ca Claude Vorilhon, jurnalist și
pilot de curse francez, care a publicat, sub acest pseudonim, o lucrare intitulată „Design-ul inteligent”
(iată link-ul de download, pentru
cine este interesat: http://ro.rael.org/
download.php?view.85), ce are ca
scop relevarea așa-zisului adevăr de
17
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credință ( dar nu numai), transmisă
autorului în urma unor întâlniri ale
acestuia cu un manoid extraterestru,
pe vârful unui vulcan din regiunea
Clermont-Ferrand. Cartea sa este
plină de numeroase povești legate de
creație, profeții etc. și poate fi rezumată astfel: în cadrul fiecărei întâlniri a avut loc câte un dialog, în care
extraterestrul cu o înfățișare asemănătoare cu a unui om mic de statură
îi vorbește lui Raël despre cum ar
trebui să sune numeroase pasaje ale
Sfintelor Scripturi, mai ales din Vechiul Testamen și cu predilecție din
Pentateuh, dacă nu ar fi fost, chipurile modificate de-a lungul timpului
și termină printr-a se recomanda ca
Iahwe, cel mai bătrân individ de pe
planeta sa, locuită de o specie, să
zicem umană, care, prin presupuse
metode științifice ar fi creat întreaga
viață de pe Pământul nostru.
Sare imediat în ochi înlocuirea
abuzivă a substantivului Dumnezeu,
cu pretinsul său nume propriu (Iahwe), și, cel mai adesea, cu termenul ebraic Elohim, pe care acesta îl
folosește pentru a desemna „creatorii”, adică specia din care însuși face
parte.
Mesajul său este, pe scurt, următorul: noi oamenii am fost creați
artificial de o civilizație superioară,
extrem de tehnologizată, iar menirea
noastră este să o urmăm pe drumul
progresului științific și tehnologic,
până în momentul în care am atinge
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un nivel care ne-ar fi necesar și suficient pentru ca să merităm să primim
de la aceștia întreaga lor cunoaștere, pe care noi să o folosim, pentru
a crea la rândul nostru, o altă lume
făcută din umanoizi, care să populeze o planetă din Univers. Printre
condițiile pe care ar trebui să le îndeplinim pentru a merita moștenirea
lor, se numără renunțarea la religiile
deja cunoscute ( Notă: extraterestrul
pretinde faptul că oameni precum
Moise, Iisus Hristos, Mahomed, Budha etc. nu sunt altceva decât progenituri ale unor „Elohimi” cu câte
o pământeancă și că fiecare religie
păstrează, în textele sale, fărâme din
amintirea lor. Afirmă, de exemplu,
că viziunea pe care au avut-o cei trei
Sfinți Apostoli pe Tabor, s-ar fi desfășurat astfel: Iisus a urcat, o navă
extraterestră a venit spre dânsul,
iar lumina văzută de cei trei a fost
provocaă de către farurile acesteia.
Ulterior, din navă au fost coborâți
Moise și profetul Ilie) în favoarea
ateismului, căutarea explicațiilor științifice pentru orice fenomen, transformarea lumii într-un singur stat în
frunte cu un guvern care să vegheze
la pacea mondială, omogenizarea
completă a cuturilor, înlocuirea limbilor naționale cu un cod lingvistic
unic și așa mai departe.
Deși este posibil ca, date fiind drumurile pe care merge astăzi
lumea, pentru un om al secolului al
douăzeci și unulea, așa ceva să pară
Lumina Credintei
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tentant, cred că e cazul să demonstrăm că așa ceva nu este cu putință.
Și pentru că, un adept al raelismului
va spune ceva de genul „Dacă Iisus
nu ar fi fost crezut, astăzi nu ar fi
existat creștini. De aceea și Raël trebuie crezut”, demonstrația noastră
va avea un caracter cât se poate de
științific.

Acestea fiind spuse, să purcedem printr-a explica, pe cale lingvistică, termenii „Dumnezel”, „Elohim” și „Iahwe”: „Dumnezeu”, sau,
pentru limpezime „Dumne-zeu” este
forma slavizată a substantivului latin
„Dominus Deus” care se traduce liber ca un fel de „domnitor peste zei”
sau „zeu între zei”, reprezentând,
astfel, un termen just folosit odată cu
îmbrățișarea creștinismului în Imperiul Roman. ( Notă: forma grecească
Θεός ( Theos) are aceași origine ca
Deus). Este adevărat că aceste forme înlocuiesc termenul „Elohim”(sau alte derivate de la rădăcina „el”),
care apare în Talmud și tetragrama
IHWH (citită, de obicei „Iahweh”
sau „Iehova”). Insăși rădăcina „el”
Lumina Credintei

este unică în spațiul limbilor semitice(apariția ei se înregistrează doar
în ebraica veche), iar derivatul „Elohim” reprezintă, pur morfologic,
o formă de masculin plural(pentru
că, uneori, predicatul său se pune la
singular), motiv de care se folosește
Raël pentru susținerea ideii privitoare la existența mai multor creatori,
nu a unei singure ființe Divine. Deși
substantivul „Elohim” a fost înlocuit după necesitățile fiecărei limbi
în parte, pluralul său a rămas viu,
în versete precum Facere 1:26 – „Și
zi-s Domnul: Să facem om după chipul și asemănarea noastră”, citat și
în cartea lui Raël. Deigur, pluralul
este unul autentic, constituindu-se
în probabil, în cea mai timpurie revelare a Sfintei Treimi: momentul
nu este întâmplător ales, la actul facerii omului luând parte toate cele
trei Persoane. Din păcate pentru el,
„Iahwe” al nostru pretinde că forma
originară a versetului Facere 6:5 ar
fi fost „Și a văzut Iahweh că răutatea omului s-a mărit pe pământ...”
fapt care este imposibil- tetragrama
IHWH este revelată pentru întâia
oară lui Moise mult mai târziu, ca
răspuns la întrebarea „Dar dacă îmi
vor zice: Cum îl cheamă [pe Dumnezeu]?”(Ieșirea 3:14) reprezentând
numele propriu al Divinității. Așadar, ar fi ilogic ca autorul Facerii
(adică Moise) sau oricine altcineva,
să fi știut numele de IHWH, înainte ca el însuși să-l fi arătat lumii.
19
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Cât depre tetragrama propriu-zisă,
e bine de spus faptul că vechiul alfabet semitic nu nota decât consoanele, inserarea vocalelor rămânând
la latitudinea cititorului-tocmai din
acest motiv, Septuaginta (recomand,
din nou, citirea articolului „Epistolă cu iz biblic către racovițiști(și nu
numai)”, publicat în numărul doisprezece al acestei publicații) preferă să traducă acest termen prin
τετραγράμματον (tetragrammaton).
Totuși, gramatical vorbing, IHWH
se trage de la rădăcina verbului „a
fi”, motiv pentru care traducerea sa
cea mai răspândită este „Cel care
este”. De aceea, probabil, se preferă
folosirea tetragramei atunci când se
vorbește despre Dumnezeu ca ființă,
iar Elohim atunci când se vorbește
despre acțiunea sa de creator care
implică direct toate cele trei Persoane ( de aici provine numărul plural).

Undeva pe la paginile 70-72 (
în ediția citată mai sus), extraterestrul nostru afirmă că „[noi] am creat
20

oameni după asemănarea noastră,
după cum e descris în geneză”...
În Geneză??? Acolo, la trimiterea
1:27 se spune foarte clar că „A făcut
Dumnezeu pe om după chipul său”.
Asta înseamnă că emițătorul ori nu
știa ce spune, ori în versiunea de
Biblie pe care o avea Raël în mână,
chiar se găsește scris așa ceva. Cum
el este francez și catolic ( până la
acel moment), ceea ce avea asupra
sa era, fără îndoială, „La Bible de
Jérusalem”, care, la trimiterea Gen
1:27 afirmă că „Dieu créa l’homme
à son immage”, după ce, la versetul
26 se spune clar „Faisons l’homme
à notre immage, comme notre ressemblence”, ceea ce cretifică facerea
omlui după chipul Creatorului, pe
parcursul vieții trebuind să-și câștige
asemănarea... deci da, extraterestrul
vorbea aiurea.
O altă problemă deosebit de
importantă survine atunci când adevărurile lui Raël se ciocnesc de cauzalitatea lui Aristotel, așa cum o
exprimă Toma d’Aquino în „Summa
Theologiae” – deși există numeroase demonstrații logice ale existenței
Divinității ( în acest sens recomand
citirea articolului „Inter empiricas
ontologicasque Dei visiones” apărut
în numărul 12 al acestei publicații),
să admitem, prin reducere la absurd,
faptul că am fi fost, totuți, creați de
către niște umanoizi veniți de pe o
altă planetă. La rândul lor, ei au fost
creați de o civilizație anterioară lorLumina Credintei
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cum „nu există Dumnezeu”, se vede
necesară existența încă unei civilizații creatoare și tot așa mai departe...
Cum este unanim acceptat faptul că
Universul(cel puțin în stadiul lui actual) a avut un moment de început
(adică este cel mult semi-infinit din
punct de vedere temporal), rezultă
că toate planetele ar trebui să fie, sau
să fi fost la un moment dat locuite,
fapt care este fals- în concluzie, ipoteza este falsă, ceea ce înseamnă că
Dumnezeu există și este „făcătorul
cerului și al pământului”.
Undeva pe la paginile 6869 se vorbește despre o metodă care
presupune transportul obiectelor
cu ajutorul unor raze a căror viteză
este de șapte ori mai mare decît a
luminii. Dacă până acum a fost vorba despre erori lingvistice, istorice,
logice etc. , de acum intrăm pe domeniul gogomăniei: conform științei
însăși, există un număr de constante
fundamentale pentru funcționarea
Universului ( în funcție de care se
defimesc și unitățile fundamentale
de măsură), dintre care putem aminti magnetonul lui Niels Bohr-Ștefan
Procopiu, constanta lui Plank, constanta gazului ideal, sau constanta c
( nu constanta lui Euler-Mascheroni,
ci viteza undelor electromagnetice
în vid), având valoarea aproximativă
=
c 2.998 ×108 m / s . A depăși spectrul
luminii viziblie, așa cum afirmă Iahwe al nostru ar putea însemna doar
modificarea frecvenței (dar nu viteLumina Credintei

zei) radiației luminoase, astfel încât
aceasta să devină invizibilă. După
spusele lui, navele lor capătă, în
timp ce accelerează, nuanțe albastre,
după care emit o lumină puternică și
dispar. Prima parte sugerează creșterea frecvenței până ce se ajunge undeva la spectrul ultravioletelor, dar a
doua nu este altceva decât o invenție
inspirată de bangul sonic.

Să presupunem, totuși, că ar fi
posibil. Să vedem, însă ce s-ar întâmpla cu un obiect care ar încerca
doar să se apropie de viteza luminii: fie două sisteme de referință A
și B, cu condiția că A se deplasează
față de B ( care este fix), cu viteza
proprie ( măsurată, deci, în sistemul
A) v. Atunci, din teoria relațivității
restrânsă, formulată de Albert Einstein, rezultă că distanța parcursă de
sistemul A, măsurată în sistemul B,
atunci când viteza v se apropie de c
este:
=
(1) dB

v2
lim dA × 1 − =
0
v →c
c2
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Totodată, timpul de parcurgere
al acestei distanțe este:

( 2 ) tB = lim
v →c

tA
v2
1− 2
c

= +∞

Atunci, formal, rezultă că viteza măsurată în sistemul B ar fi:

( 3) vB =
Dar:

0
∞

Așadar, caz de nedeterminare.

v2
dA × 1 − 2
dA
c
4 ) vB lim
=
lim ×
(=
v →c
v →c tA
tA
v2
1− 2
c
2

v2
dA
v 2 dA
1− 2 =
× lim 1 − 2 =
× 0= 0
c
tA v →c
c
tA

În concluzie, față de un sistem
de referință exterior, s-ar deplasa, într-un timp infinit, pe o distanță nulă,
cu viteză nulă, adică ar încremeni în
timp. Făcând abstracție de faptul că
încremenirea în timp este sinonimă
cu încetarea mișcării particulelor și,
deci, dezintegrarea materiei, propun
să încercăm să aflăm ce s-ar întâmpla dacă o navă ar încerca, totuți, să
circule cu viteza de șapte ori mai
mare decât a luminii, față de sisteme
de referință exterioare ei, cum ar fi
Pământul. Atunci am avea:
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( 5) vB = 7c =>

( 6 ) 7c =

dA
v2
× 1− 2
tA
c

dA
= v, atunci :
tA
v2
( 7 ) 7c = v × 1 − 2 , adica :
c
dar ,

( 8 ) 7c=

v×

( 9 ) 7c = v ×

c2 − v2
, sau :
c2
c2 − v2
c2

Dacă, v<c, atunci obținem,

(10 ) 7c3=

(

)

v v 2 − c 2 , sau (11) v 3 − vc − 7c3= 0

ecuație în v, care are rădăcina reală
aproximativ egală cu v≈6,2559×10^8
m⁄s, fals, pentru că am presupus că
v<c,dar se obtine v>c.
Dacă v>c, atunci avem,
0
(12 ) − v3 + vc 2 − 7c3 =

ecuație ce are rădăcina reală
v ≈5,2140 ×108 m⁄s . Aparent
plauzibil, dar, 5,2140 ×108>2,998
×108=c. Dacă v>c, rezultă că expresia 1-v2/c2 este negativă,ceea ce înseamnă că radicalul√(1-v2/c2 ) nu
există pe numere reale, așadar, și
această soluție este falsă.
Iată, așadar, că la o analiză
sinceră și științifică, învățăturile lui
Raël cad pradă propriilor lor erori,
de orice natură ar fi acestea. Desigur, am putea s-o ținem așa mult și
bine, pentru că a fost vorba despre o
Lumina Credintei
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carte mai groasă de 250 de pagini,
dar decența și bunul simț ne spun
că este suficient pentru un articol de
acest tip.
Dragilor, v-a, pus în față o dovadă a faptului că științele exacte și
filosofia sau teologia nu trebuie să se
bată cap în cap, ba chiar dimpotrivă,
pot bate palma pentru a se susține și
a se completa reciproc. Vă amintesc
faptul că domeniile spiritului sunt
foarte largi și foarte diverse, motiv
pentru care apropierea venită din
toate direcțiile se cam vede necesară:
oricât de greu ar părea, studiați matematicile pentru că ele limpezesc
mintea și sprijină creierul în găsirea
de conexiuni întrecunoștințe și, ulterior, legarea lor în raționamente; studiați fizica și teologia pentru că sunt
ca două surori: una se ocupă de partea vizibilă, palpabilă, a lumii create( de la nivel de particulă, până în
largul Univers), iar cealaltă se ocupă
de lumea nevăzută( din fundul Infernului, până la înălțimea Divinității);
învățați psihologie și filosofie pentru
a vă cunoațte bine aproapele și pe
voi înșivă, dar și pentru a înțelege
gândirea umană; nu ignorați artele și
istoria, pentru că vă arată cine sunteți; și exemplele ar putea continua...
Dar nu uitați că, fără acestea,
vă va fi foarte greu să vă formați
un tablou cât de cât complet asupra
lumii, pentru că, pe undeva, fără a
le cunoaște pe acestea, sigur apar
breșe. Tocmai aceste breșe sunt resLumina Credintei

ponsabile pentru lipsa de înțelegere
care cauzează apariția de credințe
precum raelismul despre care tocmai am vorbit... nu, nu este singurul
exemplu- scientologii, de pildă, sunt
cumva asemănători.

Dar mai țineți minte un lucru:
pe lângă dogma Sfintei Treimi, ceea
ce face creștinismul deosebit între
religiile lumii, mai este și necesetitatea unei credințe care nu vine doar
din inimă, ci și din rațiune: din nevoia de a înțelege, pentru că rațiunea
este parte a „chipului lui Dumnezeu”, după care am fost făcuți.
Și, oriunde ați fi și orice ați
face, nu uitați ceva: în zilele cele
din urmă, „mulți profeți mincinoși
se vor scula și pe mulți îi vor amăgi”(Matei 24:11). Mulți vor fi amăgiți de profeți mincinoși, oricare ar fi
numele lor: Joseph Smith, Ramtha,
Raël sau cine știe cum altfel.
Pax vobis!
Știrbu Radu, abslolvent Colegiul
Național Emil Racoviță
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reștinismul și problemele lumii contemporane

Eutanasia

Eutanasia reprezintă terminarea
activă, intenţionată a vieţii unui pacient de către un doctor care consideră
această acţiune în beneficiul pacientului. În ultimii ani s-a discutat foarte
mult despre acest subiect, în vederea
legalizării acestei practici în jurul lumii. Din păcate însă, rare ori în aceste
discuții este menționată realitatea relației omului cu Dumnezeu. Astfel, pentru a înțelege mai bine ce implicații
presupune această practică vom analiza problema în două părți: în prima
parte vom încerca să vedem eutanasia
prin prisma societății și prin prisma
religiei, urmând ca în a doua parte să
analizăm diverse situații în care s-a
considerat că ”ar fi nevoie” de aceasta.
Din punct de vedere social, eutanasia este o practică imorală, întrucât
presupune încălcarea Jurământului
lui Hipocrates de către medici. În momentul în care o persoană începe să
profeseze ca doctor, el/ea depun acest
jurământ, care susține că ei vor proteja
viața pacientului indiferent de circumstanțe. Astfel, dacă eutanasia ar fi legală, medicii ar trebui să încalce un jurământ și practic tocmai să lezeze bazele
morale ale profesiei lor. De asemenea,
în ceea ce privește publicul larg, legalizarea acestei practici ar transmite un
24

mesaj greșit și ar distorsiona viziunea
oamenilor asupra vieții și asupra bolii.
Persoanele grav bolnave se vor simți ca o povară și vor avea senzația că
trebuie să fie eutanasiate, cu toate că
viața umană este cea mai mare minune
a lumii și ar trebui prețuită mai presus
de orice, vor fi accentuate depresiile
în rândul pacienților care poate chiar
s-ar fi vindecat și ar scădea răbdarea
medicilor.
Perspectiva creștină invită
la înțelegerea următoarei realități꞉
doar Dumnezeu ar trebui să aibă
dreptul să ne ia de pe această lume
este faptul că El ne-a creat. Fiecare
om are un anumit scop pe Pământ,
iar Dumnezeu îl aduce și îl ia exact
atunci când trebuie. Orice încercare grea sau situație care pentru noi
poate fi nesemnificativă este dată
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de El cu un anumit motiv, fie pentru a ne testa credința, fie pentru a
ajuta pe cineva rătăcit ș.a.m.d. Astfel ajungem la a doua parte, legată
de situații în care a fost considerată
necesară eutanasia. Cea mai evidentă, este coma sau moartea clinică.
Adesea cadrele medicale sau familia consideră că o persoană aflată
în comă nu mai are nici o șansă la
viață, însă nu puține au fost cazurile
în care pacienți în stagii avansate de
inconștiență s-au trezit, chiar și după
ani întregi de absență. Unii dintre ei
chiar au experimentat o stare deosebită în acea perioadă și s-au trezit
complet schimbați, fapt ce, probabil,
a făcut parte din planul divinității. O
altă situație în care a mai fost considerată necesară această practică sunt
durerile chinuitoare, insuportabile
pe care le-au suferit unii oameni.
Dumnezeu ne dă o cruce pe
care să o putem duce, astfel, oameii
care renunță la viață, chiar dacă nu
cred ca vor mai trăi mult timp, din
cauza unor dureri fizice renunță la
planul Lui, preferând să scape de o
problemă a vieții efemere în detrimentul celei veșnice. O ultimă situație, asemănătoare cu cea a comei,
este cea a bolilor terminale. Unele
boli grave au fost catalogate de-a
lungul timpului ca a fi ”terminale”,
adică nu mai lasă loc de nici o șansă
la vindecare. De aceea, doctorii, probabil și dintr-un fel de automatism
format de-a lungul anilor din cauza
Lumina Credintei

faptului că au văzut mii de cazuri
asemănătoare, dau acest verdict, de
boală iremediabilă. Cu toate acestea,
însă, de asemenea, au existat situații
în care pacienții s-au vindecat sau,
chiar dacă nu s-au vindecat, fiind
lăsați să plece după voia lui Dumnezeu, au avut o revelație sau o conversație importantă cu cineva drag
chiar înainte să plece întru ele veșnice. Astfel vedem cum fiecare moment din viața unei persoane poate fi
foarte important și neprevizibil.
Prin urmare, chiar dacă, împinși de emoțiile față de cineva drag
aflat în suferință sau de acel automatism, interferând cu foța și scopul
prestabilit de către Dumnezeu a fiecărui om putem destabiliza un plan

sau chiar face mai mult rău.
Orice suferință din această viață este un test de credință și de putere, care ne va contura viața de apoi.
De aceea, trebuie sa trecem prin fiecare etapă a vieții în mod natural,
indiferent de situații, pentru a putea
înțelege și indeplini rolul nostru în
această lume.
Nazare Ștefana, XII B
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Exorcism. Demonizarea și exorcizarea în
Biserica Ortodoxă.

În ultimii ani se discută mult
despre fenomenul posedării demonice, a înrâuririlor demonice și a
exorcizării. Mai concret, mulți preoți primesc întrebări de la credincioși referitoare la aceste subiecte,
în unele cazuri chiar cerându-le să le
citească rugăciuni de exorcizare. Cu
toate acestea se scriu și se aud multe
neadevăruri din partea unor cercuri
științifice, parapsihologice etc.
Ce este demonizarea?
Demonizare în tradiția ortodoxă se numește fenomenul prin care
omul este stăpânit psihosomatic de
duhurile necurate. Destule exem26

ple de oameni demonizați, care au
fost vindecați de Domnul, există în
Noul Testament (Marcu 1, 23-27:
Chiar atunci în sinagoga lor era un
om stăpânit de un duh necurat. El a
strigat: “ Ce avem noi de-a face cu
Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să
ne distrugi? Ştiu Cine eşti: Sfântul
lui Dumnezeu!”. Isus l-a mustrat
zicându-i: “Taci şi ieşi afară din
el!”. Duhul necurat a ieşit din el,
scuturându-l şi scoţând un strigăt
puternic. Toţi au rămas uimiţi, aşa
că se întrebau între ei: „Ce înseamnă aceasta? Este o învăţătură nouă,
care are autoritate. El porunceşte
chiar şi duhurilor necurate, iar ele Îl
ascultă!; Luca 4, 33-35; 9, 43; Matei
10, 1; Matei 7, 22), și care au fost
vindecați de Ucenicii Lui, cărora
le-a dat această putere (Matei 10, 8;
Marcu 16, 17-18). De asemenea, cei
mai mulți dintre Sfinții Părinți ai Bisericii noastre se referă la subiectul
înrâuririlor demonice în scrierile lor.
Exorcizarea catehumenilor
Practica în Biserica primară
În primii ani ai Creștinismului
practica exorcizării, care se făcea
Lumina Credintei
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catehumenilor înainte de Botezul
lor, era încredințată diaconilor. Scopul de bază al exorcismelor care se
citeau catehumenilor era alungarea
duhurilor viclene care se încuibăreau în sufletele lor și pregătirea lor
pentru Sfântul Botez. Dar fiindcă
nevoile Bisericii s-au înmulțit datorită venirii multor catehumeni în
sânurile ei, deja din secolul al III-lea
s-a rânduit o categorie specială de
clerici, care s-au numit „exorciști”
și care erau însărcinați cu această lucrare. Clericii care își asumau această slujire erau aleși de către episcop
(Canonul 1 al Sinodului din Antiohia și Canonul 26 al Sinodului din
Laodiceea). Rugăciunile exorcizării
se citeau catehumenilor nu numai
odată, ci în repetate ori și în diferite
zile .
Practica contemporană
Astăzi exorcismele se citesc
la slujba care premerge Botezului.
Exorcismele care se citesc la această
slujbă sunt numai o parte din rugăciunile care se foloseau în Biserica
primară în timpul catehizării . Astăzi se poate să impresioneze tonul
acestor rugăciuni de exorcizare în
care diavolul este arătat ca având o
uriașă stăpânire asupra celui care se
botează. Trebuie însă să se ia în considerare faptul că aceste rugăciuni
presupuneau că catehumenul nu era
prunc, ci în vârstă, cu puțin înainte
închinător la idoli, și de aceea predispus la înrâuririle demonice.
Lumina Credintei

Alte rugăciuni de exorcizare
În Molitfelnicul Bisericii noastre există șapte Rugăciuni sau Exorcizări pentru cei care sunt stăpâniți
de demoni, alcătuite de marii Părinți
ai Bisericii noastre, Sfinții Vasilie
cel Mare și Ioan Gură de Aur. Patru
dintre ele se adresează lui Dumnezeu și cer dumnezeiasca Sa intervenție, astfel încât să se slobozească cel
ce pătimește de înrâurirea demonică
(Dumnezeul dumnezeilor și Domnul
domnilor…, și Dumnezeul cerurilor,
Dumnezeul luminilor…, ale Sfântului Vasilie cel Mare și Dumnezeule
cel veșnic, Care ai slobozit neamul
omenesc din robia diavolului… și
Pe Tine Te chemăm Stăpâne, Dumnezeule Atotţiitorule…, ale Sfântului Ioan Gură de Aur). Celelalte rugăciuni se adresează direct duhurilor
necurate și cu expresii care pricinuiesc groază și frică le ceartă și le poruncesc să iasă din cel care pătimeș-
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te (Te jur pe tine, începătorul răutăţii
şi al hulei…, a Sfântului Vasilie cel
Mare și Dumnezeiasca şi sfânta,
marea şi înfricoşătoarea şi nesuferita
numire…, a Sfântului Ioan Gură de
Aur).
De menționat este faptul că
„Biserica” Romano-Catolică a alcătuit o slujbă specială a exorcizării,
care a fost revizuită recent, și este
menționată în Molitfelnicul ei (Ritual Romanum). În Biserica Ortodoxă nu s-a întâmplat lucrul acesta,
probabil datorită faptului că folosirea acestor rugăciuni, comparativ
cu exorcismele catehumenilor, erau
dintru început și continuă să fie și
acum destul de rare.
Basme și adevăr
Este dovedit faptul că poporul
credincios s-a problematizat pentru
prima dată cu privire la aceste subiecte ale demonizării și exorcizării
atunci când s-au proiectat filme care
le-au tratat direct, însă superficial.
Au fost prezentate fapte în parte
adevărate, însă în majoritatea lor
exagerate și inexacte, care i-au problematizat pe credincioși și care au
alergat la preoți nedumeriți, dacă nu
chiar înfricoșați, de cele ce au văzut.
În fiecare caz particular ingeniozitatea regizorală nu exprimă adevărul și credința Bisericii referitoare
la fenomenul demonizării. Biserica
exprimă, în baza Sfintei Scripturi,
a tradiției și a scrierilor patristice,
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date pe care s-a bazat atunci când a
consfințit practica care se folosește
de veacuri, referitoare la subiectul
pe care-l cercetăm.
Unii consideră că trebuie să
alerge la vrăjitori și la tot felul de
mentaliști pentru a se izbăvi de duhurile viclene, necunoscând că în
felul acesta, folosind lucrurile întunecate ale diavolului, le înlesnesc
acelora mai multă putere asupra lor.
În fiecare caz, singura competentă și
destoinică să slobozească pe cei ce
pătimesc de lucrarea demonică este
numai Biserica, care cunoaște modul prin care să lucreze de fiecare
dată.
Demonizare și boală psihică
Este cunoscut faptul că o parte
din cei ce pătimesc de simptome de
demonizare, în realitate au nevoie de
ajutor psihiatric urgent și că bolile
psihice, care astăzi sunt argumentate medical, erau considerate cândva
cazuri de înrâurire demonică . Din
aceste pricini Biserica, înainte de a
proceda la exorcizare, cercetează
pentru a constata dacă într-adevăr
se află în fața cazurilor de demonizare. Exorcizarea se face numai cu
binecuvântarea episcopului locului,
care se dă numai după ce mai întâi
s-a dovedit cu date concrete că cel
ce suferă se află sub înrâurirea duhurilor necurate și se exclude cu certitudine cazul unei boli psihice. Un
duhovnic luminat poate recunoaște
Lumina Credintei
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semnele demonizării. În fiecare caz
preotul trebuie să se gândească serios la eventuala demonizare atunci
când cel posedat prezintă abilități
supranaturale, care nu se găsesc în
alte persoane (de pildă, cunoaște secrete, vorbește limbi străine, pe care
niciodată nu le-a învățat, prezintă o
exagerată forță musculară în raport
cu vârsta și fizicul său etc.).
Cazuri reale
George Lutkins, un croitor din
satul Mendip (Yatton- Anglia), era
cunoscut pentru comportamentul său
ciudat, care a fost
adesea descris ca
posedare demonică. Unul dintre
vecinii săi i-a cerut pastorului local să încerce să-l
ajute – croitorul
cânta niște cântece ciudate, pe alte voci, care sunau
complet diferit de vocea sa obișnuită.
El fusese deja examinat de către
medici, dar fără niciun rezultat. Lutkins însuși a afirmat că este posedat
de şapte demoni şi că are nevoie de
şapte exorcişti care să-l vindece.
Mai mulți exorcişti, inclusiv preotul
Joseph Easterbrook, au încercat să-l
vindece în 1778 şi se pare că au și
reușit. După rugăciunile preoților,
demonii i-au părăsit trupul, iar Lutkins a spus că a devenit un om calm
și fericit.
Lumina Credintei

Clara Germana Cele a fost o
tânără din Africa de Sud care a fost
posedată de demoni în anul 1906,
după ce a făcut un pact cu Satana. Ea
a mărturisit părintelui Horner Erasmus că a făcut un pact cu diavolul; în
timpul posedării, tânăra vorbea limbi
pe care ea nu le ştia înainte, şi avea
crize care i-a șocat pe cei care au văzut-o în timpul manifestării lor. Sunetele scoase de tânără nu semănau
cu nicio voce umană sau de animal.
Unele persoane care au asistat la crizele ei, au afirmat că de câteva ori au
văzut-o plutind pe verticală sau pe
orizontală. După ce doi preoţi locali
au exorcizat-o, tânăra a afirmat că
s-a vindecat, dar în timpul actului de
exorcizare Clara a fost foarte violentă și la un moment dat a smuls Biblia
din mâinile preoţilor şi a încercat să
se sufoce cu ea.
Anneliese Michel s-a născut
pe 21 septembrie 1951 şi a decedat
pe 1 iulie 1976. Oficial, ea a murit de
foame şi din cauza deshidratării. În
1969 a suferit primul atac epileptic.
La scurt timp, a inceput să aibă halucinaţii în timp ce se ruga şi auzea
voci care îi spuneau că este „posedată”. Înainte de 1973, Anneliese era
deprimantă şi se gândea la sinucidere. Comportamentul ei devenea din
ce în ce mai bizar - îşi sfâşia hainele,
mânca păianjeni şi cărbune şi îşi bea
propria urina. Între 1975 şi 1976, ea
a suferit 67 de şedinţe de exorcizare - una sau două în fiecare săptă29
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mână, cu o durată de până la patru
ore. În cele din urmă, tânăra a murit
în somn. Cântărea doar 30 de kilograme.
Concluzii
Mulți oameni fie din neștiință,
fie de frică, refuză să creadă în existența diavolului și în înrâuririle pe
care le exercită asupra celor demonizați. Părinții scriu că cea mai mare
biruință a diavolului asupra omului
este să-l convingă că el nu există,
deoarece în felul acesta omul rămâne descoperit înaintea uneltirilor pe
care cel viclean le meșteșugește împotriva lui.

Este dovedit faptul că fenomenul demonizării este o realitate
existentă care nu poate fi pusă la îndoială. Cu toate acestea, dacă omul
trăiește o viață plină de Har dumnezeiesc, dacă simte vie înlăuntrul
său prezența lui Hristos „Cel ce l-a
călcat pe diavolul” și dacă simte că
pași lui sunt îndreptați potrivit dumnezeieștilor Sale porunci, nu are de
ce să se înfricoșeze de nici o înrâurire demonică și de nici o lucrare satanică, deoarece are „tăria puterii ca
să calce peste şerpi şi peste scorpii
şi peste toată puterea vrăjmaşului”
(Prima Rugăciune a Sfântului Vasilie cel Mare).
Paruschi Camelia , XII C
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De ce eşti trist om al zilelor noastre?

Depresia este o stare de tristețe
și amărăciune care persistă peperioadeî îndelungate și care poate apărea la oricine, indiferent de vârstă,
pregătire intelectuală sau nivel socio-economic. Ea face parte din cele
mai frecvente tulburări psihice care
afectează un segment tot mai mare
al populației la nivel mondial . Cum
Dumnezeu ne-a lăsat pe Pământ cu
un scop, datoria noastră de creștini
este să ne trăim viața, așa cum este
ea, căutându-i sensul și având credința că orice necaz este urmat întotdeauna de bucurii.

Lumina Credintei

Pentru a ne găsi pacea interioară, speranța și încrederea că Dumnezeu ne este alături trebuie să ne fie
mereu vii în minte și sufletși, în același timp, trebuie să fim conștienți că
toate aceste greutăți peste care dăm
în viață sunt încercări trimise de El.
Se pare că doar o mică parte din
cei care suferă de depresie ajung să
conștientizeze acest lucru, datorită
fricii de stigmatizare socială, orgoliu
personal sau pur și simplu ignoranță. Boala are numeroase cauze, dar
de cele mai multe ori este determinată de un eveniment traumatic prin
care persoana trece la un moment
dat, cum ar fi un deces, o separare, o
boală sau neîmplinirea personală. În
general, cei care suferă de depresie
își pierd interesul pentru activități
care înainte le făceau plăcere, apar
schimbări ale apetitului, insomnii,
agitația sau epuizarea fizică, precum
și senzația de inutilitate, vină și nehotărâre. În cel mai rău caz, există și
gândul că singura scăpare ar fi moartea. Extenuarea apare drept rezultat
al insomniei, persoanele care suferă
de depresie adormind cu greutate
31
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sau, dimpotrivă, fiindu-le somn tot
timpul. Ele nu mai găsesc energie
nici pentru activități simple sau pentru lucrurile care odată le plăceau
și au impresia ca toate problemele
din jur există din cauza lor.Le este
mereu foame sau, la cealaltă extremă, apetitul este complet absent; nu
le mai pasă de nimic, nici măcar de
propria persoană, fiind siguri că orice eveniment va avea un final trist.
Se autoevaluează ca fiind nevaloroși, retrăind trecutul, sunt irascibili
și le scade toleranța la frustrare.
În cazul unei depresii severe,
pentru a putea face față emoțiilor
prin care trec, persoanele depresive apelează la consumul excesiv de
alcool, la fumat, droguri sau chiar
automutilare. Autolezarea este acțiunea prin care cineva își produce
răni cu bună știință. De obicei tăieturile nu sunt adânci, însă uneori este
necesară intervenția unui medic de
specialitate. Unii își produc astfel de
leziuni doar de câteva ori, pe când
alții o fac în mod regulat și își ascund cu atenție cicatricile sub haine,
chiar și atunci când este foarte cald.
Înainte de a vorbi despre un
tratament, trebuie să ne dăm seama că aceste persoane au nevoie de
ajutor pentru a se întoarce pe calea
cea dreaptă. Dacă observăm o parte din aceste simptome ale depresiei la o persoană din jurul nostru, fie
ea apropiată sau nu, trebuie să luăm
într-un fel atitudine. Bolnavul poate
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să zâmbească sau chiar să nege existența unei probleme, dar să aibă diferite dureri, să plângă deseori sau să
acuze incapacitatea de a simți emoții. În acest caz, este clar că nici persoana în cauză nu este conștientă de
situația în care se află. Cum depresia
este considerată o boală, este nevoie
de un psiholog sau chiar de un medic
psihiatru care să prescrie un tratament. Deși ne este greu să acceptam
că avem o problemă, să vezi un specialist nu este nicio rușine.
Acesta, fiind o persoană din
exteriorul cercului tău de apropiați,
poate să aibă o opinie obiectivă asuLumina Credintei
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pra celor prin care treci și te poate
face să-ți dai seama de anumite lucruri de care nu erai conștient. În
opinia mea însă, pentru o vindecare
completă, ar trebui să existe o balanță între ajutorul specializat și cel pe
care îl poate oferi un preot duhovnic
sau un călugăr. Cei depresivi ar trebui să fie îndemnați de către oamenii
pe care îi iubesc să își întoarcă fața
spre credință, prin rugăciune, studiu
biblic și aplicarea celor învățate. În
aceste situații, chiar și cel mai mic
ajutor contează, căci simpla prezență sau o vorbă bună poate contribui
la îmbunătățirea stării unui depresiv.
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Sfanta Scriptură ne spune că
Dumnezeu nu va permite niciodată
în viața noastră ispite mai mari decât putem duce (1 Corinteni 10:13),
deci datoria noastră este să ne luptăm cu greutățile și să ne gândim la
ce putem face noi pentru a ne ajuta aproapele. Trebuie să fim mereu
dispuși să ne oferim sprijinul, fie că
ne este sau nu cerut și, de asemenea,
trebuie să deschidem ochii la ce se
întâmplă în jurul nostru. Dumnezeu
nu uită niciodată pe nimeni!
Dumitriu Sabina, absolventă
Colegiul Național Emil Racoviță
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Vindecarea deomnizatului din ţinutul
Gherghesenilor

Vindecarea demonizatului din
ţinutul Gherghesenilor este una dintre cele mai cunoscute exorcizări
făcute de Mântuitorul în timpul petrecut pe Pământ. Acest episod este
unul foarte sugestiv şi din perspectiva în care omul se raportează la
Dumnezeu.
Totul începe odată cu intrarea
lui Iisus Hristos în ţinutul Gherghesenilor. Acolo îi iese în întâmpinare
un om care de mult timp era posedat de demoni şi îi spune: „Ceai cu
mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu
Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu măchinui!”. Când Iisus îl întreabă care
este numele lui acesta răspunde că
Legiune şi Îl tot ruga să nu îl trimită în adâncuri, ci să îl lase să intre
în turma de porci care era acolo.
Hristos îngăduie iar demonii intră
în turmă pe care o fac să se arunce
în mare. Toată mulțimea, aflând de
această mare pierdere îl roagă pe
Iisus să plece din ţinutul lor. Fostul
demonizat doreşte însă să-l urmeze,
dar Iisus îi spune: „ Întoarce-te în
casa ta ş ispune cât bine ţi-a făcutţieDumnezeu. ”
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Această întâmplare este plină
de înţelesuri profunde. Cel mai surprinzător fapt, încă de la prima privire, este modul neobişnuit în care se
adresează demonii lui Dumnezeu. Ei
îl recunosc ca: „Fiul lui Dumnezeu
Celui Preaînalt” şi se roagă lui spre
a nu-i alunga. Acest lucru este contrastant cu ignoranţa oamenilor care
de multe ori nu îl recunoşteau pe
Dumnezeu, şi continuă să nu-l recunoscă, ridicând un mare semn de întrebare în ceea ce priveşte recunoşLumina Credintei

Vindecarea deomnizatului din ţinutul Gherghesenilor

tinţa omului şi discernământul lui
atunci când duce o viaţă păcătoasă.
Demonii, prin esenţa lor, sunt fiinţe
ale păcatului, nu ezită în a recunoaşte slava lui Dumnezeu, singurul lucru care le stă în calea mântuirii fiind
lipsa smereniei. Ei cer voie să intre
în turma de porci pentru a aduce cît
mai multă pagubă locuitorilor acelui
ţinut, iar Dumnezeu îi lasă pentru a
le pune credința la încercare oamenilor acelor locuri.
Aceşti oameni reacţionează într-un mod total neaşteptat. Ei îl văd
pe demonizat-pe care îl ştiau de mult
timp chinuit, vindecat, recunosc că
Hristos este cel care a făcut minunea, şi totuşi îl alungă de la ei pentru
paguba ce le-a fost provocată. Prin
însuşi faptul că îl roagă reiese că ei
nu au acţionat la furie, erau deplin
conştienți de dumnezeirea Omului
pe care îl aveau în faţă, dar au ales să
se lipsească de el pentru nişte afaceri
băneşti. Legea mozaică interzicea
creşterea şi consumul porcilor deoarece aceştia erau consideraţi animale
spurcate. Iată totuşi că aceşti oameni
creşteau ilegal astfel de animale
datorită negoţului profitabil ce era
făcut cu porci. Şi tot aceşti oameni
preţuiesc mai mult profitul pierdut
decât sănătatea aproapelui. Un păcat
atrage altul, iar o viaţă necurată împinge spre fărădălege. Modul necinstit în care îşi câştigau ei existenţa
îi dezumanizează încetul cu încetul,
iubirea aproapelui fiind încet înloLumina Credintei

cuită şi eclipsată de iubirea de sine.
Astfel ei au ajuns la stadiul de a-l
alunga pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu
de la ei, alegând să-şi continue existenţa lor păcătoasă. Noi putem să-i
învinuim pe ei, dar astfel de exemple se găsesc şi în zilele noastre. Câţi
oameni ştiu cuvântul lui Dumnzeu şi
aleg totuşi să păcătuiască în continuare? Pe câţi oameni nu îi interesează
decât profitul şi propria persoană şi
îi neglijează pe ceilalţi? Toţi aceşti
oameni îl alungă pe Dumnezeu de la
ei ca gherghesenii de altă dată.
Consecinţa respingerii lui
Dumnezeu şi alegerea unei vieţi
păcătoase ne este prezentată tot în
această întâmplare. Oamenii demonizaţi sunt ultimul stadiu al degradării umane, cea mai decăzută condiţie
la care poate ajunge cineva datorită
păcatului. Demonii nu au putere asupra omului fără voia lui Dumnezeu.
Cum ar putea să se atingă de un om,
cunună a creaţiei, purtător al Chipului lui Dumnezeu, când ei cer permisiunea de la Acesta şi pentru a intra
într-o simplă turmă de porci? Doar
noi suntem vinovaţi de faptul că vin
peste noi. Atunci când îl depărtăm
pe Dumnezeu prin faptele noastre
noi ne dăm acordul unei astfel de
posesii. Facem un pact involuntar
cu diavolul. Prin liberul albitrucare
ne-a fost oferit, noi avem şi o mare
responsabilitate. Nu putem da vina
pe alţi pentru consecinţele propriilor
noastre fapte. Nu putem da vina pe
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Dumnezeu pentru că intră diavolul
în noi, când noi înşine L-am alungat
de la noi şi am ales păcatul. El nu
a făcut decât să nu ne încalce libertatea şi să ne lase să mergem acolo unde alegem, chiar dacă această
alegere înseamnă demonul. Şi chiar
şi în aceste circumstanţe de multe
ori din milă pentru noi ne scapă de
demonizări prin harul dat sfintelor
moaşte sau prin puterea dată preoţilor în slujbele de exorcizare, cum El
însuşi l-a vindecat pe demonizatul
de demult.
Trebuie să tragem înăţături şi
să ne folosim de ceea ce ne dezvăluie această întâmplare, pentru a avea
grijă să ne corectăm viaţa, să nu lăsăm avuţia şi dragostea de sine să ne
orbească, să nu lăsăm iubirea şi grija
pentru aproapele să se micşoreze,
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să nu-L alungăm pe Dumnezeu de la
noi prin purtarea noastră şi implicit
să nu-i lăsăm diavolului nicio portiţă
spre sufletele noastre. Toate aceste
lucruri sunt esenţializate într-o singură frază a Mântuitorului pe care
toţi ar trebui să o ştim în permanenţă
şi să o punem în balanţa tuturor deciziilor noastre: „Eu sunt Lumina
lumii; cel ceÎmiurmează Mie nu va
umbla înîntuneric, ci va avea lumina vieţii.”
Pescaru George, XII C

Lumina Credintei
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Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanul icoană pentru neamul românesc
icând, chiar înainte de a ajunge domnitor, două biserici, una la Potlogi,
Dâmbovița și alta la Mogoșoaia,
lângă București.

Mogoșoaia
“Brâncovene Constantin,
Boier vechi, ghiaur hain!
Adevăr e c-ai chitit
Pân-a nu fi mazilit,
Să desparți a ta domnie
De a noastră-mpărăție?
Că de mult ce ești avut,
Bani de au rai bătut
Făr-a ți fi de mine teamă,
Făr-a vrea ca să-mi dai seamă!”
Sfântul Martir Constantin
Brâncoveanu a fost unul dintre cei
mai de seama ctitori de biserici și
mănăstiri din Țările Române, el ridLumina Credintei

Constantin Brâncoveanu, prin
intermediul unei diplomații abile,
face tot ce îi stă în putință pentru ca
țara să-și mențină autonomia și să
nu devină teatru de război. În același timp, Brâncoveanu se angajează
într-o operă de consolidare spirituală și culturală nu doar a identității
românești, ci a identității Răsăritului ortodox în ansamblul său. Acest
lucru este dovedit prin tipărirea de
cărți sfinte nu doar în română, ci și în
greacă, arabă și georgiană, prin ctitorii bisericești și mănăstirești, prin
sprijinirea așezămintelor monahale
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din țară și din întreg Răsăritul ortodox, prin sprijinirea ardelenilor ortodocși aflați sub asediul uniației, prin
înființarea Academiei Domnești.

Constantin Brâncoveanu și fiii săi
Domnia lui s-a desfășurat pe
o perioadă de 26 de ani, între 16881714, și a fost marcantă în ceea ce
privește atât evoluția culturii, cât și a
artelor pe teritoriul Țării Românești.
Domnitorul a inițiat o amplă activitate de construcții religioase și laice,
îmbinând armonios în arhitectură,
pictura murală și sculptura, tradiția
autohtonă, stilul neo-bizantin și ideile novatoare ale renascentismului
italian într-un nou stil caracteristic,
numit stilul brâncovenesc. Istoricii
de artă caracterizează uneori stilul
prin analogie cu renașterea apuseană, datorită structurilor sale clare,
raționaliste, dar exuberanța lui decorativă permite și folosirea termenu38

lui de baroc-brâncovenesc.
Gheorghe Șincai descrie, în
Cronica românilor, pe Martirul Voievod Constantin Brâncovean , astfel : Odată cu Brâncovanul au pierit
cei patru feciori ai lui, cărora el le-a
grăit astfel în ora morţii: „Iată, toate avuţiile şi orice am avut, am pierdut! Să nu ne pierdem încai sufletele... Staţi tare şi bărbăteşte, dragii
mei! să nu băgaţi seamă de moarte.
Priviţi la Hristos, mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu
ce moarte de ocară a murit. Credeţi
tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi,
nici vă clătiţi din credinţa voastră
pentru viaţa şi lumea aceasta...”.
Acestea zicând el, porunci împăratul de le tăiară capetele, întâi ale
feciorilor, începând de la cel mai tânăr, şi mai pe urmă a tăiat capul lui
Constantin Brâncovanu, şi aruncară
trupurile în mare. Şi creştinii, după
aceea, aflându-le, le-au astrucat la
Patriarhie.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, la 20 iunie
1992, preaslăvirea Sfântului și Binecredinciosului Voievod Constantin Brâncoveanu, drept recunoștință
pentru faptele sfinte ale acestuia și
pentru înflorirea vieții spirituale și
duhovnicești ortodoxe din Țara Românească, prăznuirea lui având loc
pe data de 16 august.

Câmpeanu Gabriela
XI D
Lumina Credintei

Predica Părintelui Arsenie Boca despre cel mai
iubit sfânt al creștinătății:

Sfântul Ierarh Nicolae: “Inima
lui era o mare în care se revărsau
toate lacrimile pământului”
“Sfântul Ierarh Nicolae e unul
dintre cei mai populari sfinţi ai creştinismului. Nu e (atât de popular)
nici Sfântul Ioan Gură de Aur, a cărui Liturghie se săvârşeşte mereu.
De ce? Ne-ar putea-o spune cele
două calităţi ale marelui ierarh: dragostea de Iisus, dragostea de Adevăr.
Deci «mila şi adevărul», pe care le-a
trăit ca ierarh, l-au făcut mare înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu
l-a făcut mare înaintea oamenilor.
Edictul lui Constantin cel Mare l-a
găsit pe Sfântul Nicolae în temniţă.
Prin edictul lui Constantin de recuLumina Credintei

noaştere a creştinismului ca religie
de stat, la anul 313, Sfântul Ierarh
Nicolae împreună cu toţi creştinii de
prin temniţele imperiului roman sunt
puşi în libertate. La 325, printre cei
318 Sfinţi Părinţi ai primului Sinod
ecumenic de la Niceea era şi ierarhul Nicolae. Soborul s-a convocat
pentru a stăvili marea erezie a arianismului, care tăgăduia dumnezeirea
lui Iisus. Atunci s-a cunoscut râvna
sa pentru adevăr, care a trecut măsura. Căci Sfântul Nicolae l-a pălmuit
pe ereticul Arie pentru hulirea lui
că Iisus n-ar fi Fiul lui Dumnezeu,
ci numai o făptură a lui Dumnezeu.
Hulire vrednică de bătaie, căci Arie
săpa la temeliile creştinismului, în
care stătea sau cădea creştinismul,
cu dumnezeirea sau nedumnezeirea Înaintemergătorului său. Deci
Sfinţii Părinţi amărându-se pentru
palma Sfântului Nicolae, i-au luat
omoforul arhieriei. La porunca Maicii Domnului i l-au dat înapoi. De
atunci este zugrăvită Maica Domnului şi Domnul Hristos cu omoforul
pe icoana Sfântului Nicolae.
Iată deci dragostea pentru adevăr cum n-au mai avut-o ceilalţi
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Sfinţi Părinţi! Tot aici se pot socoti şi intervenţiile sfântului, când în
două rânduri erau condamnaţi la
moarte oameni nevinovaţi şi i-a
scăpat. Aşa, odată, într-o mare secetă, a aprovizionat cu grâu cetatea sa,
scăpând-o de foamete. A scăpat de
suferință şi păcat trei fete sărace, înzestrându-le pe ascuns ca să se poată
căsători.
Inima lui de părinte al creştinilor a ars ca o făclie. Poate că şi aici
stă o taină a sfinţeniei lui: capacitatea lui de suferinţă, suferinţa pe care
o aduna de la toţi, (ceea ce) îi făcea
iubirea mai strălucitoare, şi care apoi
mai multă suferinţă atrăgea, sporind
focul iubirii sale de oameni.
Suferinţa şi iubirea desăvârșes
ființa umană
Iată o taină a luminătorilor lumii. Aceeaşi explicaţie o au şi minunile ce le-a făcut Dumnezeu ca
răsplată a oamenilor pentru dragostea lor de marele ierarh. Căci Dumnezeu e făcătorul de minuni întru
sfinţii Săi. Iar marea minune – şi din
ce în ce mai rară între oameni – e
tocmai această lumină a inimii, care
nu are hotar mormântul. Aşa se face
că Dumnezeu o laudă cu faptele mai
presus de fire în numele iubiţilor Săi
iubitori de oameni”.
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Bucură-te, Sfinte Ierarhe Niolae, mare făcător de minuni!

Sfântul Ierarh Nicolae pictat
de Părintele Arsenie Boca
Ciocârlan Florina- Eliza,
XB

Lumina Credintei

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț
Sfântul Cuvios Paisie de la
Neamţ, sau Velicikovski, este unul
din stareţii care au avut o influenţă
deosebită atât asupra monahismului românesc, cât şi asupra celui
slav. Paisie s-a născut la 21 Decembrie 1722 la Poltava, în Ucraina, a
avut 11 fraţi şi a primit o educaţie
religioasă deosebită. Este pomenit
de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, la data de 15 noiembrie.

A studiat la Academia duhovnicească din Kiev dar n-a terminat
studiile, fiind atras de viaţa monahală. Astfel, în 1740 intră în mănăstirea
Lumina Credintei

Liubetki, apoi la mănăstirea Medvedovski, unde devine rasofor (călugăr
novice), cu numele de Platon. În
anul 1742 vine în Moldova, la schitul Dălhăuți, apoi trece în Muntenia,
la alte 3 schituri. Stareţul Vasile de
la Poiana Mărului îl va determina să
meargă la Muntele Athos pentru ca,
potolindu-şi setea la izvorul milenar
al monahismului, să se desăvârşească în viaţa cea întru Hristos.
La numai 24 de ani, în 1746,
merge la Athos, mai întâi la mănăstirea Pantocrator. Negăsindu-şi
un părinte spiritual cum şi-l dorea,
locuieşte singur timp de patru ani
într-o peşteră. În 1750 este vizitat la
Athos de stareţul Vasile de la Poiana
Mărului, care l-a tuns în monahism
şi i-a schimbat numele în Paisie. Paisie întemeiază un schit care ajunge
repede la 60 de ucenici. Aici învaţă
limba greacă şi începe să traducă din
greacă în slavonă, revizuind vechile
traduceri slavone după originalele
greceşti ale Sfinţilor Părinţi. Stă la
Athos 17 ani.
La 36 de ani este hirotonit ieromonah de către Episcopul Grigorie
de la Athos.În 1763 hotărăşte să se
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întoarcă în ţară, datorită rivalităţii
dintre călugării greci şi ruşi de la
Athos. Împreună cu ucenicii săi se
stabileşte la Iaşi unde îi este încredinţată mănăstirea Dragomirna unde
va rămâne 12 ani. Paisie continuă
şi în Moldova opera de traducere a
scrierilor Sfinţilor Părinţi.
În 1775, când Bucovina este
ocupată de austrieci, activitatea cărturărească a lui Paisie la Dragomirna
ia sfârşit. Însoţit de 200 de ucenici,
se aşează la mănăstirea Secu, unde
rămâne patru ani, continuând pravila de la Dragomirna. În anul 1779
Paisie devine egumen al mănăstirii
Neamţ.

Ultima şi cea mai importantă
etapă din viaţa şi activitatea sa, a
concretizat-o într-o imensă activitate literar-bisericească: două echipe
de traducători, de copişti şi de critici, cu el în frunte, lucrau fără întrerupere la revizuirea şi traducerea
scrierilor filocalice în slavonă şi în
română. Numărul total al manuscriselor din timpul său se ridică la 300
- dintre care 44 alcătuite de el însuşi
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- Mănăstirea Neamţ devenind un deosebit de important centru de cultură
teologică-ascetică. Stareţul Paisie de
la Neamţ este considerat unul din cei
dintâi scriitori asceţi ai secolului al
XVIII-lea.
Câteva dintre minunile săvârșite de Sfântul Paisie de-a lungul
vieții sale sunt: a scăpat de spiritele
rele pe un călugăr ce fusese chinuit
de aceștia timp de 7 ani, a vindecat
o femeie stearpă, aceasta primind de
la Dumnezeu un băiețel, a lecuit un
copil de epilepsie și multe alte fapte
ce demonstrează sfințenia sa în fața
lui Dumnezeu.
Pentru viaţa sa ascetică, pentru
bogăţia învăţăturilor sale şi pentru
contribuţia la înnoirea monahismului, a fost trecut în rândul sfinţilor.

Extras din: “Viața Cuviosului Stareț Paisie scrisă de Mitrofan
schimonahul”:
“[...] Însă cine ar putea număra îngenuncherile pe care le făcea în
singurătatea nopții? Și cât de mare
era infrânarea fericitului! Mânca nuLumina Credintei

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț

mai o dată pe zi, și atunci doar câțiva
pesmeți uscați. Sărăcia sa era extremă: nu avea haine afară de o dulamă, și aceasta foarte veche, și nu
se ocupa de vreun meșteșug, ca nu
cumva să nu-i rămână timp de pravilă. Patul său era o scândura goală. El însă se bucura de sărăcia lui
cum nu se bucură altul de bogăție.
Mulțumea pururea Domnului Hristos că s-a învrednicit să imite întru
toate sărăcia Lui. Iar nevoințele sale
sufletești erau o adâncă smerenie, o
neîncetată învinuire de sine, recunoștință întru toate, zdrobirea inimii
și lacrimi ce curgeau in râuri, neîncetată rugăciune a inimii, iubirea de
Dumnezeu și a aproapelui, statornica aducere aminte de moarte, cântarea de Psalmi și citirea Scripturilor.”

Lumina Credintei

Să ne rugăm, dar, zicând: “Cuvioase Părinte Paisie, luminătorul
credincioşilor şi podoaba călugărilor, roagă pe milostivul Dumnezeu
ca să mântuiască sufletele noastre”.
Bârsan Livia, X B
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Valeriu Gafencu- Sfântul închisorilor
(Nicolae Steinhardt)

Valeriu Gafencu s-a născut la 24
ianuarie 1921, în Basarabia, comuna Sângerei, judeţul Bălţi. La vârsta
majoratului se înscrie la Facultatea
de Drept din Iaşi. Conduce un grup
al Frăţiilor de Cruce. E arestat şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică.
De o înaltă concepţie creştină, îndură
cu seninătate toate chinurile la care
a fost supus. În urma izolărilor de la
Aiud şi Piteşti se îmbolnăveşte grav de
TBC şi de inimă. Moare în 18 februarie 1952, ca un adevărat martir creştin.
Valeriu Gafencu este unul dintre

sale, atitudinea sa în fața răului și a
morții iminente, toate au făcut ca el să
fie numit „sfântul închisorilor”.
Dumnezeu revărsase asupra lui
harul frumuseţii. Fizic, părea un arhanghel, purtând când spada de foc a
Cuvântului dumnezeiesc, când crinul
curăţiei plin de parfum tainic. Moral,
nu i se putea reproşa ceva, smerenia
îmbinându-se cu tenacitatea hotărârilor. Spiritual, era transfigurat tot
timpul, într-o stare extatică aproape
permanentă; nu puteai să-ţi dai seama
dacă ceea ce spune vede în duh sau
dacă Duhul vorbeşte prin el. Viaţa lui
era zbor spre înălţimi, pe care cu greu
îl puteai urmări. Valeriu iradia, la nivelul percepţiilor senzoriale, o căldură
interioară de o intensitate greu de înţeles şi de exprimat1.
El personifica luptătorul creştin care se află în acelaşi timp şi pe
muntele suferinţei, şi în pădurea cu
fiare sălbatice, şi în mlaştina deznădejdei. Prezenţa lui dădea încredere
oricărui suflet, conştientizându-i dorinţa de înălţare duhovnicească spre

cei mai cunoscuți pătimitori ai închisorilor comuniste. Viața sa, faptele

1
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Virgil Maxim, Imn pentru crucea
purtată, Ediţia a III-a, Editura Babel,
Bacău, 2012, p. 169.
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desăvârşire.
Valeriu Gafencu ardea. Ardea ardere de tot, la propriu, în faţa tuturor,
ca o făclie de lumină spre care şi de
la care fiecare lua putere sufletească şi
trupească. Cuvintele lui erau purtătoare de duh. Gesturile lui erau binecuvântări şi îmbrăţişări. Faptele lui arareori sau târziu sesizate şi descoperite
erau daruri integrale ale fiinţei lui.
Valeriu nu dăruia, se dăruia.
Capacitatea de jertfă concretizată în
cuvintele Mântuitorului: „Dacă îţi dă
cineva o palmă pe obrazul drept, întoarce-l şi pe cel stâng”, „Dacă îţi ia
haina, dă-i şi cămaşa”, „Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă pe jos,
mergi cu el două”, „Iubiţi pe vrăjmaşii
voştri” şi „Nu este mai mare dragoste decât să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”, la Valeriu era aşa de
firească, încât dacă n-ar fi făcut-o în
ascuns (tainic) pe mulţi i-ar fi tulburat
sau i-ar fi smintit chiar2.
Din caracteristicile şi faptele
creştine ale lui Valeriu Gafencu, sufletul acestor fraternităţi din detenţie,
amintim: o credinţă curată şi puternică. Trăieşte intens iubirea şi credinţa
în Hristos, se întăreşte în Duhul Sfânt,
se roagă necontenit. Dumnezeu îl învrednicise cu darul rugăciunii inimii,
practicată de călugării isihaşti. Această stare de incandescenţă spirituală a
credinţei atrăgea şi pe alţii.
Dar propovăduirea credinţei
creştine „cu timp şi fără timp”, după
2

Ibidem, pp.170, 172.
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expresia apostolului, evidenţiază o
altă preocupare a tânărului: predicarea
măreţiei lui Hristos printre deţinuţi,
cu o putere puţin întâlnită în epoca
noastră. Ioan Ianolide, prietenul lui de
o îndelungată suferinţă, mărturisea că
şi după 31 de ani el îl simţea pe Valeriu aproape şi împreună se aflau lângă
Domnul Iisus3
Odată, şeful reeducării a năvălit în celula lui, întovărăşit de doi bătăuşi solizi, cerându-i să nu mai facă
lui „pe Apostolul Hristos aici, unde

toţi au devenit atei prin voinţa mea”. I
Pr. prof. univ. dr. Gheorghe I.
Drăgulin, Valeriu Gafencu: Prin
mari încercări, cu statornicie și
iubire creștină, la suprema cinstire
aghiografică, în „Mitropolia Olteniei”,
2002, nr. 9-12, pp. 24-25.
3
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s-a răspuns că toate sunt trecătoare în
această lume în care cel ce-i vorbeşte
este doar o unealtă a diavolului. I s-a
mai adăugat următoarea precizare: „...
Eu sunt pregătit pentru moarte de când
am descoperit cel mai mare adevăr al
lumii, dragostea în Iisus Hristos care
a răbdat toate loviturile, toate jignirile
pentru a ne aduce nouă credinţa adevărată, a ne aduce dragostea neţărmurită
faţă de noi, oamenii, de-a răsplăti jignirile, loviturile, schingiuirile şi moartea, spunând: „Iartă-l, Doamne, că nu
ştie ce face!” După ce şeful l-a izbit cu
pumnul pe neaşteptate, ceilalţi torţionari l-au bătut cu palmele, cu pumnii
şi cu picioarele, întrebându-se la sfârşit dacă mai trăieşte. Alţii l-au ridicat
de jos, iar gardianul a răcnit: „Vrei să
trăieşti? Înjură-L pe Hristos!”.
Fermitatea credinţei nu s-a lăsat
aşteptată: „Nici pentru o mie de vieţi
nu fac ce-mi ceri tu, Iisus este Dumnezeul Cel veşnic. Iartă-i, Doamne, că
sunt doar unelte!”. Când s-a ridicat în
genunchi cu ultimele forţe, el s-a închinat şi a rostit o rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu,
primeşte pe păcătosul Valeriu în împărăţia Ta şi tuturor răilor dă-le lumină
din marea Ta bunătate”4.
Iubirea de oameni de care a fost
capabil s-a dovedit activă şi într-un
climat de suferinţă de nesuportat în
mod obişnuit. Cei care l-au cunoscut
şi l-au văzut în timpul reeducării propovăduind, încurajând, înălţând sufle4

Ibidem, p. 29.
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teşte pe cei din jur l-au asemănat cu
un Apostol Pavel al zilelor noastre.
De aceea bolnavii din alte camere ale
sanatoriului se adunau în jurul patului
lui şi-l ascultau, întărindu-se astfel în
faţa încercărilor pe care le trăiau.
O dată a fost admonestat că ajută pe un evreu. Ridicându-se din pat,
s-a dus la cel care îi vorbise: „Dragul
meu”, s-a justificat el, „bunătatea nu
se precupeţeşte, nu se împarte şi nu
alege. O dai celui care are nevoie de
ea şi mai ales atunci când are nevoie.
Iisus Hristos a spus parabola Samariteanului milostiv tocmai ca lumea să
nu facă în niciun fel deosebire de rasă
şi religie”5.
Milostenia l-a caracterizat, de
asemenea. În prima colonie de lângă
Aiud a întâlnit odată un sărac, căruia i-a dăruit pe neobservate haina de
student de pe el. Preotul Vasile Boldeanu de la Paris a declarat, după ani
şi ani de atunci, că fiind transferat la
Aiud numai în cămaşă şi pantaloni,
aproape îngheţat, a fost salvat de mai
tânărul său frate de suferinţă. Acesta a
dezbrăcat bundiţa lui îmblănită şi l-a
îmbrăcat pe el. De aceea, cu privire la
donator s-a spus: „Gesturile lui erau
binecuvântări şi îmbrăţişări. Faptele lui, arareori sau târziu sesizate sau
descoperite, erau daruri integrale ale
fiinţei lui. Valeriu nu dăruia; se dăruia”.
Puterea de sacrificiu a tânărului
nostru deţinut atingea limitele mitu5

Ibidem, p. 30.
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Valeriu Gafencu- Sfântul închisorilor

lui. Ea nu a ţinut seama de neam, de
religie sau de diferenţă de convingeri
politice. La Târgu Ocna, ajunsese într-un grad avansat de boală. Simţea că
moartea se dovedea din ce în ce mai
aproape. În această stare, când bolnavii de tuberculoză se agaţă de un fir de
pai în speranţa supravieţuirii, el a fost
capabil de un gest suprem. Streptomicina, primită prin prietenul său Relu
Stratan, a donat-o muribundului Richard Wurmbrand, devenit în libertate
pastor baptist6.
Maica Domnului i s-a arătat lui
Valeriu Gafencu, la închisoarea-spital
de la Târgu Ocna, în noaptea de Crăciun a anului 1951. Iată ce îi spune
Valeriu lui Ioan Ianolide: În noaptea
asta am privegheat. Eram deci treaz,
lucid şi senin, când deodată am văzut
că am în mână fotografia Setei (fata pe
care o iubise). Uimit de întâmplare,
am ridicat privirea şi la capul patului
meu am văzut-o pe Maica Domnului,
îmbrăcată în alb, în picioare, vie, reală.
Era fără Prunc. Prezenţa ei mi se părea
materială. Maica Domnului era aievea lângă mine. Eram fericit. Uitasem
totul. Timpul părea nesfârşit. Ea mi-a
spus: „Eu sunt dragostea ta! Să nu te
temi. Să nu te îndoieşti. Biruinţa va fi
a Fiului meu. El a sfinţit locul acesta
acum, pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc şi încă vor mai
înspăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu aşteaptă pe oameni să
se întoarcă la credinţă. Azi sunt mai
cutezători fiii întunericului decât fiii
6

Ibidem, pp. 26-27.
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luminii. Chiar de vi se va părea că nu
mai este credinţă pe pământ, să ştiţi că
totuşi izbăvirea va veni, dar ca prin foc
şi prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credinţă şi am venit să vă îmbărbătez, îndrăzniţi, lumea
e a lui Hristos.” Apoi Maica Domnului a dispărut şi am rămas copleşit de
fericire. M-am uitat în mână, dar nu
mai aveam nicio fotografie7.
La 18 februarie 1952, ochii al-

baştri ai sfântului închisorilor au privit alt tărâm, sufletul lui pregătindu-se
să se închine Dumnezeului răstignit
Care îi călăuzise viaţa pământească.
Nicolae Ittul, pe pieptul căruia şi-a
dat ultima suflare, i-a pregătit din timp
lumânarea şi cămaşa albă, aşa cum îi
ceruse el de mai înainte. A mulţumit
medicilor care l-au îngrijit, apoi şi-a
luat rămas bun de la cei care au veni
la patul lui. Ultimele cuvinte i-au fost:
Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos,
Editura Christiana, București, 2006, pp.
179-181.
7
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„Nu uitaţi să vă rugaţi la Dumnezeu
să ne întâlnim acolo cu toţii. Doamne,
dă-mi robia care eliberează sufletul şi
ia-mi libertatea care-mi robeşte sufletul”. La moartea lui a nins liniştit şi cu
fulgi mari.
Dar faima celui ce a rămas un
mit pentru toţi cei care l-au cunoscut
înregistrează şi alte aprecieri superlative. „Om care să trăiască creştinismul
şi să fie atât de apropiat de Dumnezeu,
ca Valeriu Gafencu, nu mi-a fost dat să
întâlnesc”, mărturiseşte un frate de celulă. „El era plin de har”, „un inspirat
al lui Dumnezeu”, „Valeriu Gafencu:
O lumină!”. Şi pastorul Richard Wurmbrand afirmă că inima tânărului său
frate ortodox din închisoarea Piteşti
era „hrănită cu dealurile creştinătăţii”8.
Valeriu Gafencu a descoperit
calea spre fericire. Asta reiese și din
scrisorile trimise celor dragi. Ele reprezintă un adevărat „îndreptar pentru
spovedanie” pentru curăţirea cugetului de patimi şi păcate, aceasta fiind
principala condiţie pentru dobândirea
fericirii.
Sfaturile date prin scrisorile trimise celor trei surori mai mici şi mamei sale, Valeriu le împărtăşeşte cu
drag tuturor oamenilor, pentru că a
iubit pe toţi oamenii şi tot ce este creatură a lui Dumnezeu. Valeriu a dat
deplină libertate, ca toate mărturisirile
sale intime, să fie citite de toţi cei dragi
lui, care sunt toţi oamenii.
Ce aproape de noi este fericirea!
8

Art. cit., p. 31.
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Noi cei ce trăim în libertate nu o ve-

dem. Valeriu ne îndeamnă: „căutaţi
fericirea în sufletele voastre. Nu o căutaţi în afara voastră. Să nu aşteptaţi
fericirea să vină din altă parte, decât
dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru, unde sălăşluieşte Domnul Iubirii,
Hristos. Dacă veţi aştepta fericirea din
afara voastră, veţi trăi decepţii peste
decepţii şi niciodată nu o veţi atinge”9.
Credinţa sinceră şi ocrotirea bunului Dumnezeu a făcut ca Valeriu nu
numai să nu aibă nevoie de compătimirea şi încurajarea celor din afară, ci
el să încurajeze şi să ajute să răzbească
în viaţă pe cei care trăiau în libertate.
Revelaţia fericirii trăită de Valeriu în infernul închisorilor este o lecţie
din care noi, care trăim în libertate, să
învăţăm că nu mai avem dreptul să ne
plângem de nimic când fericirea este
la îndemâna oricui - Iisus Hristos, credinţa în cuvântul Său, ascultarea poruncilor Sale, urmarea virtuţilor Sale.
Muha Anastasia, XII D
Valeriu Gafencu, Calea spre fericire
– Scrisori trimise din închisoare celor
dragi, Editura Agaton, Făgăraş, 2006,
p. 7.
9
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Patriarhul Teoctist
Monah, om de cultură şi apărător al Bisericii lui Hristos
Motto:”Mărturisesc acum că
numai Dumnezeu ştie cu câtă dragoste şi iubire mi-am împlinit în
viaţa mea din tinereţe şi până astăzi îndatoririle legate de biserica
noastră strămoşească„
I. Date Biografice

Între anii 1940 şi 1944 urmează cursurile Facultăţii de Teologie a
Universităţii din Bucureşti pentru ca
în 1945 să obţină Diploma de Licenţă
în Teologie, primind calificativul de
„Magna cum laudae” pentru lucrarea
susţinută în cadrul catedrei de Liturgică . Între 1946 şi 1948 a frecventat de
asemenea şi cursurile Facultăţii de Litere ŞI Filosofie din Iaşi iar din 1949
a urmat cursurile pastorale preoţeşti.
II. Activitatea pastorală misionară

Una dintre cele mai iubite şi
admirate feţe ale Bisericii Ortodoxe
Române, Patriarhul Teoctist născut
sub numele de Toader Arăpaşu, este
al zecelea din cei unsprezece copii ai
familiei lui Dumitru şi a Marghioalei
Arăpaşu. Acesta se naşte la 7 februarie
1915 în satul Tocileni din Botoşani
şi îmbrăţişează de la o vârstă fragedă
calea monahală la Schitul Sihăstria
Voronei din judeţul Botoşani în 1928.
Lumina Credintei

Încă de la început, patriarhul
Teoctist şi-a arătat preocuparea faţă
de nevoile spirituale ale credincioşilor şi a încercat pe cât posibil să le
ofere ajutor în soluţionarea acestora.
Activitatea acestuia se manifestă în
special după anii 1989 când în strădania sa de a mângâia suferinţa umană
şi de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu
fiind present peste tot: în închisori, în
spitale sau în unităţi militare.
În cei peste 60 de ani aflaţi în
slujba Bisericii reuşeşte să aibă o activitate statornică de slujire liturgică,
predicatorială menţinând contactul
direct cu credincioşii prin Pastoralele adresate cu ocazia sărbătorilor
49
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Naşterii Domnului, Duminica Or-

todoxiei şi a Învierii. De asemenea,
după 1989 a promovat învăţământul
religios prin înfiinţarea de noi seminarii teologice, a înfiinţat eparhii noi,
a reactivat mitropoliile şi episcopiile
desfiinţate de regimul comunist şi a
întreprins demersurile pentru canonizarea unor sfinţi români.
III. Activitatea publicistică şi
editorială
Cel de-al cincilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a remarcat şi prin cele peste 17 volume de
predici, cuvântări şi meditaţii scrise
din 1982 şi până în 2006 şi cunoscute
sub numele general „Pe treptele slujirii creştine”. De asemenea a publicat monografiile: „Mitropolitul Iacob
Putneanul”, „Sfântul Vasile cel Mare
în evlavia credincioşilor ortodocşi români” şi „Mitropolitul Dosoftei, ctitor al limbajului liturgic românesc”.
Sub îndrumarea acestuia s-a tipărit
ediţia jubilară a „Bibliei de la Bucureşti” şi s-a îngrijit de tipărirea Bibliei, ediţia jubilară a Sfântului Sinod.
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IV. Distincţii şi decoraţii
1. I s-au conferit ordine bisericeşti de către Patriarhia Ecumenică,
Patriarhiile Antiohiei, Ierusalimului,
Moscovei, Serbiei şi de către Arhiepiscopiile Greciei, Ciprului, Cehoslovaciei, Finlandei etc.
2. La 27 martie 2002 i s-a conferit Medalia Jubilară a Fundației Gojdu.
3. La 24 februarie 2003 i s-a
conferit Medalia Anului 2002 de
către Asociaţia George C. Marshall-România „pentru modul în
care a susţinut integrarea euro-atlantică a României”.
4. La 17 septembrie 2003 i s-a
conferit Diploma de Excelenţă a
Fundaţiei Dr. Wilhelm Fielderman
pentru „contribuţia de excepţie la
dezvoltarea relaţiilor de respect reciproc între români şi evrei”.
5. La 13 octombrie 2005 i s-a
conferit titlul academic de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Scripcariu Teodora, XII D
Lumina Credintei

Părintele Valerian - Pustia, o altfel de scenă

Actorul Dragoş Pâslaru s-a
născut în 1951 şi terminându-şi studiile ajunge actor pe scena teatrului
Nottara din Bucureşti. Este cunoscut
pentru filmele „Pruncul, petrolul şi
ardelenii”, Să mori rănit din dragoste de viaţă, Karamazovii şi Drumeţ
în calea lupilor.
În iunie 1990 în cadrul prostestelor împotriva noii conducere
instaurate după lovitura de stat din
1989 actorul este bătut de către mineri. Aceştia îl recunoscuseră după
fotografia în care el apare îmbrăcat
în legionar autorităţile manipulând
opinia publică şi omitand faptul că
uniformă Gărzii de Fier era costumul din filmul Drumeţ în calea lupilor.
În urmă bătăilor suferite de la
mineri, în dimineaţa zilei de 14 iunie, Dragoş Pâslaru a intrat în comă,
vreme de câteva zile luptându-se cu
moartea, pe patul Spitalului de Urgenţă. „Mineriada” din 1990 este
considerată până astăzi cea mai sângeroasă şi mai brutală dintre toate
mişcările provocate de mineri, numărul răniţilor ridicându-se la 800,
iar al morţilor oscilând între câteva
Lumina Credintei

zeci şi o sută. Fiind numit „erou”,
de către un reporter, actorul român
a spus: „Erou, eu?! Adevăraţii eroi
sunt doar cei de sub iarbă.”

După ce şi-a revenit din comă,
ieşind din spital actorul hotărăşte să
renunţe la actorie în favoarea călugăriei. Astfel, în anul 1990, la vârstă
de 39 de ani, Dragoş Pâslaru părăseşte lumea, intrând în Mănăstirea
Frăsinei, cunoscută drept „Athosul
românesc”, din pricina regimului
ei aspru de vieţuire, asemănător cu
cel din Sfântul Munte şi aflată pe un
deal în Munţii Căpăţânii, în dreapta
Oltului.Când autorităţile i-au cerut
noului vieţuitor de la Frăsinei să le
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spună tot ce ştie despre evenimentele din iunie 1990, în vederea tragerii
la răspundere a celor care l-au maltratat, acesta a spus: „Am luat coarnele plugului dumnezeiesc şi sufletul meu a iertat tot.”
Primind numele de părintele
Valerian, fostul actor a fost ucenicul părintelui Ghelasie. Învăţătură
acestuia cuprinde patru principii: să
nu te alarmezi, să nu te contrazici,
să nu-ţi arăţi nevoinţele şi să nu blamezi răul. Părintele Valerian afirmă
că atunci când l-a întâlnit pe Cuviosul Ghelasie, “am renunţat într-o
fracţiune de secundă la tot”. Dumnezeu a rânduit că monahul Valerian
să-şi afle Calea, călăuzit de părintele
Ghelasie, despre care ne spune: “Cel
mai mare Dar duhovnicesc pe care

52

ţi-l făcea ava Ghelasie era Iubirea.
Iubirea pentru Dumnezeu-Sfânta
Treime, pentru Maica Domnului şi
pentru toţi Sfinţii Lui. Iubirea pentru aproapele tău pe care să-l percepi
ca pe cel mai bun decât tine, iubirea
pentru cei aflaţi în nevoinţe, Iubirea
pentru întreaga creaţie a lui Dumnezeu.” Părintele spune că a ales
pustincia “pentru a-mi plânge păcatele!”.Aşadar, aşa cum Părintele
Valerian se roagă din chilia lui din
pustie pentru el şi pentru lume împreună cu toţi pustinicii răsfiraţi în
munţii ţării noastre, să ne rugăm şi
noi pentru ei şi pentru iertarea noastră, amin!
Platon Ioana –Vitoria, XI C
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inunile – pârghii ale prezenței lui Dumnezeu în lume

Rugăciune şi ocrotire

Motto:
,, Un sfânt este o întrebare de
viaţă şi de moarte adresată celorlalţi.
” (Paul Evdokimov)
Sfinţii ... Nichifor Crainic afirma: ,,Culmea umanului rămâne sfântul.” Aşadar, au fost oamenii, ca şi
noi, care au ales să-şi închine sufletul
lui Dumnezeu, Acesta răsplătindu-le
credinţa şi iubirea, primindu-i în împărăţia Sa, înzestrându-i cu har. Mulţi
dintre noi ne rugăm sfinţilor, îi cinstim
sau chiar le purtăm numele.
Probabil că cei mai mulţi dintre voi aţi auzit de Sfântul Mina, fie
că i-aţi citit numele în manualele de
religie, sau aţi auzit relatările atât
de frumoase despre el şi minunile pe
care le-a înfăptuit. Sfântul Mina este
protectorul celor păgubiţi, ocrotitor şi
ajutător al familiei, ajutor în căsătorie.
Pentru că minunile sunt adesea
numite coincidenţe, pentru că treptat,
se pierde credinţa în ajutorul sfinţilor
şi adesea ne îndoim ca îl vom mai primi, şi pentru că uităm să observăm influenţa divină, atât de prezentă în viaţa
şi în jurul nostru, am selectectat câteva
minuni care v-ar putea reaminti cât de
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mult poate însemna rugăciunea către
sfinţi. Prima s-a petrecut chiar în oraşul celor şapte coline…
O femeie de la ţară povesteşte că venise la doctor în Iaşi, cu toţi
banii strânşi într-o batistă pe care o
ţinea la piept. Dar, din grabă sau din
cauza aglomeraţiei, în zona gării, la
baza pasarelei Alexandru i-a pierdut.
A căutat disperată în sus şi în jos pe
tot drumul pe care venise şi, în final,
necăjită, s-a dus la Mitropolie unde
s-a rugat catre Sfînta Parascheva şi
Sfântul Mina să o ajute în necazul ei.
S-a întors înapoi spre gară şi, exact la
baza scărilor, pe unde trecuseră zeci,
poate sute de oameni, a găsit batistuţa cu toata suma, mototolită, umezită,
dar cu banii întregi.
De asemenea, o tânără a povestit
cum a reuşit să treacă printr-o încercare sufletească destul de dificilă cu
ajutorul Sfântului Mina:
Mai grea decît orice pierdere
materială este cea sufltească, când îţi
pierzi - poate - speranţa, când se tulbură mintea, când nu mai găseşti rostul
lucrurilor, când se tulbură inima, când
nu mai găseşti nicidecum pacea sufletească, oricat te-ai stădui. Da, am tre53
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cut printr-o mare cumpănă sufltească
atunci când am ajuns în pragul căsătoriei, culmea, cu un baiat pe care îl ştiam de multă vreme şi care mergea la
biserică. Acest ultim lucru m-a determinat să am multă încredere în el, astfel, ca numai dupa câteva luni de prietenie, la numai două zile după ce m-a
cerut de la părinţi, a plecat fără sa dea
nici cea mai mică explicaţie. Sigur, că
a fost o decizie pripită din partea mea,
daca e să mă întrebaţi acum, dar mintea îmi era tulburată, căci îndragostirea care vine aşa, furtunos, deodată,
trebuie privită cu puţină detaşare. Dar
de unde detaşare la vremea aceea ...
Cert este că, deşi totul fusese stabilit,
inclusiv petrecerea de nuntă, viitorul
mire s-a făcut nevăzut.
Mult am plâns la Sfântul Mina să
mă scoată din aceasta prăpastie a neîn-

mi descopere toată tărăşenia. Iar Sfântul m-a ajutat din nou căci am aflat
că viitorul meu mire, în timp ce eram
deja logodiţi, mai căuta şi alte fete de
măritat. Mi-am regăsit pacea sufletescă, după ceva vreme de tulburare,
cu ajutorul dat de preotul duhovnic şi
cred că Sfântul Mare Mucenic Mina a
avut un cuvânt mare de spus înaintea
lui Dumnezeu.
Peste cativa ani, tot cu rugaciuni
la Sfântul Mina, Dumnezeu mi-a
scos în cale un om cu totul deosebit
şi, după 3 ani de căsătorie, pot spune
ca e din ce în ce mai minunat. Primul
lucru pe care l-am văzut când am intrat în casa lui, exact la intrare, a fost
icoana cu Sfântului Mina.
Pentru cei ce cred în realităţile
păstrate din vremuri străvechi:
Izbăvirea de furt și convertirea
unui evreu

ţelegerii care mă cuprinsese. Nu înţelegeam unde greşisem şi, mai ales, ţin
minte că m-am rugat Sfântului Mina
să îmi păstreze mintea întreagă şi să54
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Rugăciune şi ocrotire

Un evreu oarecare avea ca prieten un creştin. Deci, ducîndu-se evreul
într-un loc departe, a dat prietenului
său spre păstrare o lădiţă cu o mie de
galbeni. Apoi evreul zăbovind cîtăva
vreme în acea latură, creştinul a gîndit
în inima sa să nu-i mai dea înapoi galbenii cînd se va întoarce, ci să-i tăinuiască, ceea ce a şi făcut. Venind evreul,
a cerut de la creştin să-i dea galbenii
ce i-a încredinţat spre păstrare. Iar
creştinul a tăgăduit, zicînd: „Nu ştiu
ce vorbeşti, căci nu mi-ai dat nimic”.
Evreul, auzind aceasta, s-a mîhnit şi s-a deznădăjduit de aurul său,
dar a zis creştinului: „Frate, nimeni
nu ştie de aceasta, numai Unul Dumnezeu şi dacă tăgăduieşti aurul cel dat
ţie spre păstrare zicînd că nu l-ai primit, apoi spune cu jurămînt. Deci, să
mergem la biserica Sfîntului Mina şi
acolo jură-te că n-ai luat de la mine
lădiţa cu o mie de galbeni”.
Şi au mers amîndoi împreună şi
creştinul s-a jurat înaintea lui Dumnezeu că n-a luat de la evreu aurul în
păstrare. După sfîrşitul jurămîntului,
au ieşit amîndoi din biserică şi cînd
au încălecat pe caii lor, a început calul
creştinului a se speria încît nu mai era
cu putinţă a-l ţine; căci rupînd frîul, a
fugit şi a aruncat la pămînt pe stăpînul
său. Căzînd creştinul de pe cal, i-a ieşit
inelul din deget şi o cheie din buzunar.
Apoi, sculîndu-se, a prins calul şi l-a
îmblînzit şi încălecînd, iarăşi mergea
împreună cu evreul.
Ajungînd la un loc, a zis creştinul
Lumina Credintei

către evreu: „Prietene, iată locul este
frumos, să descălecăm de pe cal ca să
mîncăm”. Şi descălecînd, au slobozit
caii ca să pască, iar ei au început a se
ospăta. După puţin, creştinul a văzut
pe sluga sa că venise şi stătea înaintea
lui ţinînd în mînă lădiţa evreului, iar
în cealaltă, inelul căzut din degetul lui
şi cheia; şi văzîndu-l, s-a spăimîntat.
Apoi a zis către slugă: „Ce este aceasta?” Sluga a zis: „Un ostaş înfricoşat,
călare, a venit la stăpîna mea şi i-a dat
cheia şi cu inelul şi a zis către dînsa:
„Trimite în grabă lădiţa evreului, ca
să nu cadă bărbatul tău în primejdie.
Deci, mi-a dat mie acestea ca să ţi le
aduc precum mi-a poruncit”.
Evreul văzînd, s-a spăimîntat de
această minune; apoi, bucurîndu-se,
s-a întors cu creştinul la Sfîntul Mina,
s-a închinat pînă la pămînt cerînd cu
credinţă Botezul, pentru o minune ca
aceasta pe care singur a văzut-o. Iar
creştinul ruga pe sfîntul să-i dea iertare
pentru că a defăimat legea lui Dumnezeu. Şi amîndoi au primit ceea ce au
cerut, adică unul Sfîntul Botez iar altul iertare. Şi au mers fiecare întru ale
sale, bucurîndu-se şi slăvind pe Dumnezeu şi pe plăcutul Său, Sfîntul Mina.
Învierea pelerinului jefuit
După moartea păgînilor şi urîtorilor de Dumnezeu împăraţi ai Romei,
împărăţind dreptcredinciosul împărat
Constantin cel Mare, şi credinţa în
Domnul nostru Iisus Hristos sporind,
atunci oarecare iubitori de Hristos din
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Minunile – pârghii ale prezenței lui Dumnezeu în lume

cetatea Alexandriei, căutînd moaştele
Sfîntului şi slăvitului Mucenic al lui
Hristos Mina, au zidit o biserică în
numele lui. În aceeaşi vreme un negustor bine credincios din pămîntul
Isauriei, venind în Alexandria după
neguţătorie, a auzit de minunile şi de
tămăduirile cele multe ce se făceau în
Biserica Sfîntului Mina şi a zis întru
sine: „Mă voi duce dar şi eu şi mă voi
închina cinstitelor moaşte ale Sfîntului Mucenic şi voi duce un dar în
biserica lui, ca Dumnezeu să-mi fie
milostiv, prin rugăciunile răbdătorului Său de chinuri”.
Deci, sculîndu-se, a plecat luînd
cu sine o pungă plină cu galbeni. Şi
venind la un iezer format de revărsarea mării, a aflat o trecătoare şi a venit
la locul ce se zicea Locsonita. Acolo,
ieşind la ţărm, îşi căuta loc unde să se
odihnească peste noapte, că era seară.
Aflînd o casă, a zis gazdei: „Prietene,
fie-ţi milă şi mă primeşte în casa ta,
ca să rămîn aici, fiindcă a apus soarele şi mă tem a merge singur pe cale
şi nici n-am tovarăş să călătorească
cu mine”. Iar cel cu casa a zis: „Intră,
frate, şi rămîi aici pînă ce se va face
ziuă”.
Deci, intrînd oaspetele în casă,
s-a culcat şi a adormit. Iar cel cu casa,
văzînd la oaspete punga cu galbeni, a
rîvnit spre dînsa şi îndemnat fiind de
diavolul, a gîndit să ucidă pe oaspetele său ca să ia aurul. El s-a sculat la
miezul nopţii şi l-a sugrumat cu mîinile; apoi, tăindu-l bucăţi, a pus aces56

tea într-o coşniţă pe care a ascuns-o
în cămara sa cea mai ascunsă, căutînd
după aceea un loc foarte retras unde
să îngroape pe cel ucis.
Aşa cugetînd acela, s-a arătat
Mucenicul lui Hristos Mina, şezînd pe
cal, venind ca un ostaş de la împăratul şi, intrînd pe uşă în casa ucigaşului, întrebă despre oaspetele cel ucis.
Iar ucigaşul a zis către dînsul: „Nu
ştiu ce spui, stăpîne, n-a fost la mine
nimeni”. Iar sfîntul, pogorîndu-se de
pe cal, a intrat în casa cea ascunsă,
şi aflînd coşniţa a tras-o afară şi a zis
către ucigaş: „Ce este aceasta?” Iar el
înfricoşîndu-se, s-a aruncat la picioarele sfîntului. Apoi sfîntul, alcătuind
bucăţile celui tăiat şi rugîndu-se, a înviat pe cel mort. După aceea a zis către
dînsul: „Dă slavă lui Dumnezeu!”
Iar el, sculîndu-se ca din somn
şi cunoscînd ce a pătimit de la cel
cu casa, a preamărit pe Dumnezeu,
mulţumind şi închinîndu-se ostaşului
care se arătase. Apoi sfîntul, luînd aurul de la ucigaş, l-a dat omului celui
înviat şi a zis: „Mergi în calea ta cu
pace!” După aceea, întorcîndu-se către ucigaş, l-a certat pe dînsul şi l-a
bătut, iar acela cerea iertare. Sfîntul
dîndu-i iertare şi rugîndu-se pentru
dînsul, a încălecat pe cal şi s-a făcut
nevăzut de la ochii lui.
Aşadar, dragi cititori ... voi credeţi în minuni ? Sau, mai bine zis: ştiţi
să vedeţi minunile din jur ?

Ciobanu Livia, XI
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Pr. James A. Bernstein – „Uimit de Hristos”

Provenit dintr-o familie de
evrei, „crescut in umbra Holocaustului”, James Bernstein relatează povestea convertirii lui de la Iudaism
la Ortodoxie. Reușind să treacă peste ideile inculcate de familie și măcinat de o dorință arzătoare de a-și afla
scopul existenței, Părintele James
ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu.

În copilărie are „sentimentul
unui rău care pândește” și caută protecția unui Dumnezeu pe care nu-L
descoperise încă. Într-o zi împrumuLumina Credintei

tă Noul Testament de la un prieten,
citește pe ascuns in ciuda constrângerilor religioase(„eu mereu consideram această carte drept „cartea
dușmanului” și că îmi este interziă
cu desăvârșire”). Găsește un „model
de credință, iubire, înțelepciune si
înfrânare”.
Obsedat de idea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și realizând că nu
va reuși să afle adevărul cu ajutorul
argumentelor logice, începe să se
roage:„Într-o zi, pe când eram singur
în dormitorul meu, am simțit dintr-o
dată, ca de nicăieri si totuși de peste
tot, prezența lui Dumnezeu. Era mai
mult decât o caldura interioară[…]
Era ceva asemănător mai mult cu
un fulger de lumină[…]S-a petrecut
brusc și a fost copleșitor și l-am simțit în miezul ființei mele.[…]. După
această întâlnire dramatică, lumina
interioară a rămas si Dumnezeu a
devenit mereu prezent. Sentimentul
prezenței Sale nu m-a părăsit niciodată și chiar a rămas cu mine până
în ziua de azi.” Acesta este momen57

tul convertirii la creștinism, în care
harul Duhului Sfânt se coboară în
sufletul viitorului părinte.
După ce trece prin mai multe culte religioase, adiacente ortodoxismului, decide să întreprindă
prima sa vizită într-o biserică ortodoxă: „imediat ce am pășit în biserică am avut sentimentul distinct de a
fi în prezența lui Dumnezeu”.11 ani
mai târziu este hirotonit.
În momentele de cotitură, harul
lui Dumnezeu l-a ajutat să conștientizeze ceea ce în sufletul lui a știut dintotdeauna. Mesajul cărții e că
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stă în firea oamenilor să tindă spre
Dumnezeu. Întrebarea e dacă vor reuși să găsească o cale care să-i aduc
mai aproape de El până la sfârșitul
vieții. Părintele Bernstein a găsit
această cale. Viața lui reprezintă un
model pentru toți cei care se simt
pierduți și se află într-o căutare activă a spiritualității.
Iamandahe Daniel, XII C
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