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E

ditorial

Societatea românescă încotro?

Naţiunile sunt opera lui Dumnezeu, la baza lor acţionează un
model dumnezeiesc veşnic. Nu
există om anaţional, fiecare persoană vorbeşte o limbă, are o anumită
mentalitate, o anumită construcţie
sufletească, psihică şi trupească.
Un om pur, necolorat din punct de
vedere naţional, fără determinante
naţionale, este o abstracţie. De ceva
timp, locuind în Occident, am luat
contact cu mai multe persoane, de
diferite „naţiuni europene” şi am
constatat că fiecare se mândreşte cu
naţiunea lui, că e ceva normal ca interesele unei naţiuni sa aibă prioritate absolută, că doar câteva naţiuni
au valori universale, că doar o parte
din naţiuni au drepturi şi pot decide
asupra altora. În ţară românilor li se
zice permanent că trebuie să avem
un viitor european, că naţiunile sunt
de domeniul trecutului, trebuie să
clădim o societate fără idei naţionaliste învechite, nedemne de secolul
în care trăim. Dacă vorbim despre
românism şi valorile sale, imediat
eşti catalogat şi luat în derâdere, ţi
se răspunde că Europa naţiunilor a
trecut şi că vorbim de o altă Europă
4

unită, modernă şi dată ca exemplu în
lume. În Occident însă, oamenii vorbesc deschis despre naţiunea sa, îşi
iubesc naţiunea şi arborează steagul
naţional mai peste tot, fără să le fie
ruşine sau frică că imediat vor fi catalogaţi naţionalişti sau extremişti...

Şi atunci mă întreb, de ce o astfel de arbordare total diferită, de ce
nouă şi altor naţiuni estice ni se zice
că trebuie să fim europeni, că europenii au aceleaşi drepturi şi obligaţii, iar naţiunilor din Occident li se
zice că doar naţiunile vestice sunt
modele, că cele din Vest au prioritate
asupra celorlalte. Astfel, cunoscând
Lumina Credintei
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mentalitatea occidentală, mă întreb,
dacă nu cumva, a sosit timpul, ca
noi, poporul român, să ne schimbăm,
iar schimbarea începe cu noi înşine,
să luăm atitudine, să avem coloană
verticală, să ştim să ne preţuim valorile şi să le apărăm. Desigur, nu
idealizez naţiunea noastră, căci are
păcatele ei, dar nici nu putem rămâne pasivi până la infinit, nu putem fi
indiferenţi de naţiunea noastră.
Schimbarea societăţii româneşti va avea loc în momentul în care
fiecare dintre noi se va schimba, în
momentul în care ne vom reîntoarce
spre Dumnezeu şi Îl vom căuta, cunoscându-I învăţăturile şi poruncile
şi punându-le în practică, în caz contrar vom pieri ca naţiune. Dumnezeu
doreşte şi aşteaptă schimbarea noas-
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tră, adică pocăinţa noastră sinceră,
noi până când „ dormim” şi amânăm
învierea noastră? Doar prin Spovedanie sinceră şi Împărtăşire cât mai
deasă vom putea să ne schimbăm şi
să ne cunoaştem nimicnicia...
Să ne ajute Dumnezeu să facem o radiografie sinceră a fiinţei şi
a vieţii noastre, îndreptând cu mult
curaj şi fermitate ceea ce trebuie
schimbat pentru devenirea noastră
în Omul cel nou.
Profesor, Mihai Ilaş
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Copiii – cea mai mare mângâiere după pierderea
nemuririi!
(Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur)
Iubiṭi cititori,
Sfântul Ioan Gură de Aur este
cea mai strălucită figură a Bisericii

creștine din epoca patristică cel care
este neegalat în perioada de aur a
creștinismului.
Înzestrat cu daruri deosebite,
Sfântul Ioan Gură de Aur a slujit Biserica prin cuvânt și faptă, ca scriitor și teolog creștin, ca predicator
și conducător spiritual, de o excepțională valoare. Opera sa literar-teologică este una din cele mai vaste și
mai bogate din câte ne-a lăsat anti6

chitatea, în general și epoca patristică în special. Pin temele pe care le-a
abordat, Sfântul Ioan Gură de Aur
este in același timp clasic și contemporan.
Clasicismul operei este reliefat prin temele tratate: om, credință,
dragoste, familie, relațiii sociale,
muncă și educație. Însă prin metoda
de abordare, prin modul de interpretare și valorificare a lor, prin sensul
adânc creștin, pe care îl dă acestor
teme, ele se situează mereu în actualitate.
Scrierile sale despre sensul și
valoarea vieții, despre demnitatea

omului, viziunea sa asupra dragosLumina Credintei
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tei și a relațiilor dintre creștini sunt,
mereu actuale ȋn teologie, cugetarea
umană și nu în ultimul rând în actul paideutic. Opera Sfântului Ioan
Gură de Aur aduce în fața creștinului zilelor noastre adevăratul sens al
învățăturilor Sfintei Scripturi.
Una din temele îndrăgite de
marele orator și păstor de suflete, pe
care o tratează în cuvinte elogioase
și care îl așează în deplină continuitate față de învățătura nou-testamentară o reprezintă părinții și educarea
copiilor.
Rapsodul familiei creștine a
prezentat în cuvinte frumoase valorea familiei creștine - mica biserică
de acasă, cadru al desăvârșirii creștine. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă
asupra sensului creștin al familiei și
evidențiază că atât nunta cât și nașterea de copii nu constituie piedici
în calea mântuirii: „Să nu socotească nimeni căsătoria o piedică pentru
a bine plăcea lui Dumnezeu, să nu
socotească nimeni ca nașterea de
copii este o piedică în calea virtuții.
Dacă suntem cu mintea întregă, apoi
nici căsătoria nici creșterea copiilor,
nici altceva nu ne va putea împiedica să bine placem lui Dumnezeu”.1
1
Pr. asist. Ioan – Cristinel
Teșu, Sensul familiei în concepția
Sfântului Ioan Gură de Aur, în Familia
creștină azi, tipărită cu binecuvântarea
Înalt Prea Sfințitului Daniel
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
editura Trinitas Iași 1995, p. 57.
Lumina Credintei

Mai mult, el compară nașterea
de copii cu învierea, considerându-o
o imagine a învierii pentru că, prin
aceasta Dumnezeu a rânduit ca în
locul celor morți să se ridice alții.
Darul nașterii de copii este cea mai
mare mângâiere pentru pierderea
nemuririi și nu numai că nu este o
piedică în calea nemuririi ci reprezintă o imagine aî nvierii neamului
omenesc, căzut în păcat. Prin naște-

rea de copii familia este privită ca
icoană a Bisericii ( Ecclesia domestica), ca icoană a iubirii lui Hristos
față de umanitate așa cum o prezintă
Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa
către Efeseni (Efeseni 5, 21-23).
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că prin nașterea pruncilor neamul omenesc primește puterea să
păstreze nădejdea unui bine viitor,
care ne ajută să îndurăm cu ușurință
necazurile primite. Această realitate este posibilă atunci când părinții
își manifestă responsabila datorie
de veghea la creșterea spirituală a
7
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copiilor lor, la educarea lor. Scopul
acesteia este realizarea personalității
moral-religioase creștine, de a face
din copii adevărați creștini.
În viziunea rapsodului familiei
creștine educația este cea mai mare
artă, pentru că, în timp ce celelalte
arte urmăresc un folos în lumea de
aici, ea are ca scop dobândirea bunurilor viitoare2. Educația creștină
trebuie să fie integrală, unitară, să
privească atât educația trupului pentru a deveni un bun suport al spiritualului, cât și a sufletului: „Ce-ṭi
cer eu e doar atât: crește un soldat
pentru Domnul Hristos care, trăind
în lume, sa învețe totuși, de la cea
mai mica vârstă să fie evlavios”.3
Copii sunt precum ceara moale, sau precum perla abia scoasă din
cochilie, precum pictura sau sculptura. Părinții devin artiști, pictori,
sculptori, creând locuitorii Împără2
Sfântul Ioan Gură de Aur,
Tâlcuirela Evanghelia după Matei,
Omilia 60, apud Arhimandrit
Antonie I. Stylianakis, Principiile
psihopedagogice ale Sfinților Trei
Ierarhi pot fi aplicate și în zilele noastre,
traducere din limba greaca de Ghețu
Caroline Raluca, Editura Egumenița,
Galați 2012, p. 15.
3
Sfântul Ioan Gură de Aur,
Părinții și educarea copiilor, Tipărită cu
binecivțntarea Prea Sfințitului Părinte
Galaction Episcopul Alexandriei
și Teleormanului, Editura Agapis,
București 2010, p. 59.
8

ției Cerești4.

Adevărata moștenire, pe care
se cuvine să o lase părinții copiilor
lor nu este de natură materială, ci
pur spirituală și constă în bunătate
blândețe, mlostenie dragoste și curăție. Acest tezaur nu poate fi împuținat nici de uneltirile oamenilor,
nici de atacurile tâlharilor, de nimic.
Gândirea Sfântului Ioan Hrisostom
nu este impregnată de sofisme, de
ideologii, de umanism teoretic, ci
este una antropologică, realistă, coerentă, profundă și în același timp
practică.
Cu deosebită preṭuire, un umil
profesor de religie.
4

Ibidem, p. 4.
Lumina Credintei
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u dragoste, ȋn Hristos, tinerilor

Scrisoare către un tânăr

Dragă tânăr,
Îmi sunt gândurile pline și încâlcite, iar pe masa din camera mea
cu greu am găsit o fărâmă de spațiu...
încerc să găsesc tihna de a-ți scrie,
de a-ți împărtăși toate emoțiile care
aproape explodează dinăuntrul meu.
Mă strâng acum în mine și ca într-un
răsuflu de sentimente încerc să scot
toate ideile care au prins rădăcini.
Sunt sute de lucruri în această
lume care te vor surpinde și PRIMUL dintre acestea ești tu! Fără să
îți dai seamă te-ai născut din iubire,
ai crescut prin iubire și acum ești pe
punctul de a deveni OM ce va purta
în el iubirea.

Ești alcătuit din contradicții și
din pasiuni, din lacrimi și din multă bucurie..sufletul tău știe să cânte,
Lumina Credintei

inima ta se scaldă în soare și totuși o
parte din tine rămâne pe loc, meditând... . Melancolia unor clipe trăite
demult revine din când în când în
prim-planul ființei tale, producând
scântei de dor, de dor sfâșietor. Poate uneori e important să uiți unele
lucruri pentru a te putea bucura de
prezent, pentru a-ți putea umple memoria cu învățămintele prezentului.
Vine o clipă în care toate ideile, regretele, întâmplările, oamenii trebuiesc cernute...unele merită să rămână în tine și să roadeasca, iar altele
nu. Sunt idei fixe sau amintiri care
ne pot întuneca multe clipe frumoase doar pentru că au rămas acolo, în
sufletul nostru, când noi trebuia să
le fi dat afară. Există acest momet în
care trebuie să tragi linie, pentru a
putea să simți cum îți trăiești cu adevărat viața.
Am învățat că trebuie să mă
lupt pentru a-mi putea trăi viața frumos și demn, trebuie să îmi câștig
șansa de a mă bucură de ea. Aș vrea
să îți împărtășesc câteva gânduri din
drumul meu spre bucurie...
Am cunoscut oameni care ne
9
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umplu fiecare colțisor din suflet, oameni frumoși care își triaesc viața
în armonie cu Dumnezeu, oameni
a căror inimă e un cântec dulce venit parcă din Rai... . Sunt oameni în
această lume care pot fi asemănați
cu primăvara- înfloresc, aduc culoare și parfum, înalță soarele și fac
să răsară ghiocei în pământuri reci
și goale. și sunt oameni ca toamna-transformă totul în ceva apus, fac
din bogăția verii un ruginiu închis,
lăsând în urmă nostalgii și gânduri
triste. Construiește legături durabile cu oamenii buni din jurul tău! Ai
grijă de prieteniile tale și ai grijă cu
cine le formezi.

Să știi, în noi există doze imense de veselie, de zâmbete, de liniște....în noi există spridusi jucăuși și
zâne bune poate că trebuie să revenim în noi. Să facem mai puțin
parte din nebunia din jur. Da, știu,
pare că nu ne afectează. Pare doar!
Ne marchează teribil de mult sufletele, dar trebuie să se poată face
ceva. Mereu se poate și, știi tu cum
e, oricât de greu ar fi, totul se va ter10

mina cu bine! Mereu se termină...ca
în povești-ei se căsătoresc și trăiesc
fericiți până la adânci bătrâneți și nimănui nu îi mai pasă că pe el erau
să îl mănânce nu știu câți zmei și ea
era să fie răpită și amândoi puteau să
moară...la urmă urmelor, poate ne
place și nouă să acceptăm tristețea în
locul unui zâmbet.....exteriorul este
important...dar nu e esențialul!
Ai grijă de sulfetul tău...roagă-te! Crede cu toată ființă ta în
Dumnezeu și El ți se va descoperi
în fiecare zâmbet! Construiește legături durabile cu oamenii buni din
jurul tău! Ai încredere; în ține, în ei
și în faptul că Dumnezeu te iubește! Fii tu însuți și nu îți fie frică! Nu
îți fie frică de durere-ea ne înalță!
Găsește bucurie și în suferință-sunt
tristeți care vindecă alte răni! învață să treci peste lacrimi și să mulțumești pentru ele și așa vei crește! Nu
deznădăjdui...”In lume nacazuri veți
avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”. Mai mult, ai grijă de libertatea
ta, iar “adeavarul vă va face liberi”.
Cu nădejdea că aceste rânduri
au stârnit în tine o mică scânteie de
bucurie,
Andreea Popa, 12 B
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„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a
unora ca acestora este Ȋmpărăţia cerurilor.”
(Matei 19,14)
Parohia unde merg ȋncă de cȃnd
eram foarte mică este una cu adevărat specială pentru mine. Biserica
este destul de veche, de dimensiuni
reduse, construită pe vârful unui
deal şi ȋnconjurată de copaci falnici
şi umbroşi, frumos pictată pe interior şi cel mai important, plină pȃnă la
refuz cu credincioşi la fiecare sărbătoare creştină.

Ȋnsă, ceea ce ȋmi place cel mai
mult sunt copii deoarece sunt ȋntr-un
număr impresionant de mare, aduşi
de mȃnă sau ȋn braţe de părinţi duminică de duminică.
Ȋn timp ce Mȃntuitorul nostru
Iisus Hristos predica, au venit femei cu copii ca să se închine Lui şi
ucenicii ȋi certau, dar Iisus le-a spus:
Lumina Credintei

„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i
opriţi, că a unora ca aceştia este Ȋmpărăţia cerurilor.” ( Matei 19,14).
Aceste cuvinte ȋmi rămân imprimate ȋn minte prin chipul luminos
al părintelui duhovnic care slujeşte
cu dragoste şi frică de Dumnezeu, ne
ȋnvaṭă să fim blȃnzi şi răbdători cu
cei ce ȋncă nu au cunoscut dragostea
lui Dumnezeu.
Copii, ȋn inocenţa şi puritatea
lor, se simt ca acasă ȋn biserică. Rȃd,
plȃng, se joacă pentru că ei sunt lipsiti de păcate. Ȋnvăţătura creştină ne
spune că, dintre toţi, copii sunt cei a
cărora va fi Ȋmpărăţia Cerurilor deoarece ei iubesc necondiţionat, răspund iubirii cu iubire, nu urăsc, nu
cunosc frica, nu ştiu ce este tristeţea
sau răzbunarea. Copii sunt inocenţi,
ei nu judecă, sunt sinceri şi deschişi,
fără urmă de păcat.
De aceea a acestora şi a unora
ca acestora va fi Ȋmpărăţia Cerurilor,
pentru că doar cei care Ȋl vor iubi
pe Dumnezeu ca un copil, vor putea urca ȋncă o treaptă pe scara către
mȃntuire.
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Ȋnsă, spre deosebire de biserica
unde merg eu, ȋn zilele de astăzi tot
mai puţini părinţi ȋşi aduc copii la biserică şi cu atȃt mai puţini ȋşi educă
copii ȋn spiritul ȋnvăţăturilor creştine
şi de aceea tinerii zilelor noastre şi
inclusiv adulţii ȋn devenire ale zilelor de mȃine tratează cu ignoranţă
pe Iisus şi idealurile promovate de
Sfȃnta Evanghelie.

De prea puţine ori în inima
tinerilor este sădită iubirea pentru
Hristos, cel care a iubit tinerii, care a
fost tânăr, a vindecat tineri, a înviat
tineri din morţi, a avut ucenici tineri.
Copii simt nevoia să vadă, să audă,
să simtă şi să iubească pe Hristos ca
pe ceva esenţial pentru viaţa lor.
Barbu Ozana, 10 C
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Maica Domnului – Regină peste ȋngeri
(Mihai Eminescu)

Poate mulți din cei care își spun
creștini își pun întrebarea: care este
rolul Maicii Domnului în viața noastră de ce trebuie să o cinstim și sa îi
acordăm o importanță atât de mare?
Sfânta Fecioara Maria a fost
considerată cea mai curată și cea
mai vrednică femeie care a fost alea-

să de Dumnezeu ca să-L nască pe
Fiul Său, Iisus Hristos, și este singura femeie din lume care a rămas
fecioară înainte în timpul și după
naștere. Astfel, întrucât Iisus Hristos
Lumina Credintei

ne numește pe noi ”frații Lui” și ne
spune că Tatăl cel din Ceruri este
Tată tuturor, așa și Maica Domnului este mama noastră, a tuturor care
stă la picioarele Fiului ei și se roagă
pentru sufletele noastre.
De aceea, Maicii Domnului se
cuvine să i se acorde o importanță deosebită pentru că este grabnic
-ajutătoare către cei ce îi cer ajutorul. Aș dori să povestesc cum m-a
ajutat Maica Domnului să trec peste
unele incercări pe care le-am avut și
cum am ajuns să o descopăr.
Încă din primii ani ai vietii, părinții mei mă luau de mânuță si mă
aduceau la biserică pentru a asculta
Sfânta Liturghie ṣi a încerca să-L cunosc pe Dumnezeu. Atunci nu prea
am realizat rolul Maicii Domnului
pentru că o priveam la fel ca pe toți
ceilalți sfinți deoarece și ea fusese
născută pe pământ din părinți naturali și murise la fel ca toți oamenii.
Pe măsură ce am crescut, am început să realizez cât de importantă este
pentru noi și cât de mult ne ajută în
fiecare zi. Dându-mi seama că viața
de școlar devenise din ce în ce mai
13
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grea iar relațiile mele cu prietenii
nu stăteau foarte bine, deoarece, la
fel ca mulți alți tineri creștini, eram
privită diferit și se făceau glume pe
seama mea doar pentru că eu mergeam la biserică în fiecare duminică,
țineam toate posturile și acordam o
importanță deosebită lui Dumnezeu,
am început să mă apropii cât mai
mult sufletește de Maica Domnului, pe care am considerat-o ca fiind
prietena mea. Spun ”prietena mea”
pentru că ea este cea care nu-mi refuză nicio cerere, nu mă îndepărtează, nu mă jignește și îmi ascultă, cu
multă răbdare, toate dorințele și trăirile mele sufletești.

Astfel, ȋn fiecare seară când
îmi făceam rugăciunea, mulțumeam
Sfintei Fecioare pentru tot ajutorul
pe care mi-l acorda. Imediat sim14

țeam că ea îmi este grabnic-ajutătoare. Înainte de testele pe care le
aveam la școală am început să citesc
Acatistul Maicii Domnului pentru a
mă ajuta să obțin o notă mare și am
observat acum, după 5 ani de ”practicarea” rugăciunilor către Maica
Domnului, că m-a ajutat mult mai
mult decât eram eu vrednică de ajutorul ei, deoarece mereu am reușit să
iau notele pe care le doream, am reușit să trec peste examenul din clasa
a VIII a cu medie foarte mare și toate
rugămințile mele au ajuns la Maica
Domnului și am primit răspuns imediat. Poate că cineva care nu crede în
ajutorul Maicii Domnului ar spune
că toate astea sunt doar o coincidență o întâmplare,dar având în vedere
că în această lume toți oamenii care
au certuri în familie sau au pe cineLumina Credintei

Maica Domnului – Regină peste ȋngeri

va bolnav sau sunt la o răspântie de
drumuri și nu știu ce cale să aleagă
iar Maica Domnului vine și le sare
în ajutor, având grijă ca problema fiecăruia să fie rezolvată, cred că iubirea Sfintei Fecioare ne cuprinde pe
fiecare dintre noi și pe toți deopotrivă, nelăsându-ne niciodată la greu.
De aceea, vreau să îi sfătuiesc
pe toți adolescenții care au nevoie de
ajutor, ca, în loc să se apuce de băut
și de fumat și să își distrugă viața,
să ceară ajutorul Maicii Domnului
ca la propria mamă, pentru că mila
și iubirea ei sun nemăsurate și oricât de mult greșim fiecare dintre noi,
totdeauna este o cale de îndreptare
iar Maica Domnului ne va călăuzi pe
calea cea adevărată, bună și dreaptă.

Lumina Credintei

În final, aș vrea să spun că pe
parcursul întregii călătorii în viața
aceasta, nu suntem singuri, așa cum
am descoperit din proprie experiență, ci Maica lui Dumnezeu care este
și mama noastră, ne va călăuzii pașii
și va veni degrabă în ajutor ori de
câte ori îi vom cere, cu umilință și
cu lacrimi în ochi, ajutorul.
Bucură-te, bucuria noastră,
acoperă-ne de tot răul cu cinstitul
tău acoperământ!

Chiriac Nona, X C.
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Omul- icoana Cuvântului lui Dumnezeu
(Preot Profesor Dumitru Stăniloae)
Din punct de vedere ontologic,
omul este o ființă dihotomică, în
care se împletesc elementele lumii
fizice cu cele care se leagă de procesele care au loc la nivelul spiritului.

Pe parcusul vietii omenirea a
încercat să găsească răspunsusuri
întrebarii care are în prim-plan sensul vieṭii deoarece se crede că numai
găsind scopul existenṭei pe Pământ
omul ar putea să rezolve misterul
universal care înconjoară lumea de
pretutindeni.
Pentru a reuṣi să soluṭioneze
această dilemă eixstentială, diverṣi
filosofi ṣi-au exprimat punctul de
vedere cu privire la menirea fiecărui
individ în parte.
De exemplu, Aristotel, unul
dintre cele mai proeminente figuri
ale Antichitatii secolului al IV-a
î.Hr., afirma „Fericirea este sensul
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ṣi scopul vietii, traiectoria ṣi finalul
existenṭei umane.” Ceea ce atrage atenṭia asupra destinului uman
reprezintă căutarea neîntreruptă ṣi
neîncetată în vederea atingerii idealului sub care se înfăṭisează sub
multiple forme împlinirea în gândirea fiecăruia.

În acelaṣi timp, nu mentionează care ar fi înṭelesul conceptului de
fericire, lasând fiecărui om libertatea
de-aṣi trasa drumul drumul vieṭii în
funcṭie de propriile decizii personale.
Pe de altă parte, Blaise Pascal,
filsof ṣi om de ṣtiinṭa francez din
veacul al XVII-lea, pune în discuṭie
problema existenṭei lui Dumenzeu
prin celebru său „Pariul Ateului”. Se
mentionează în „Gânduri” faptul că
Lumina Credintei
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,dacă omul crede într-o Divinitate ṣi
traieṣte o viaṭă onorabilă în conformitate cu morala creṣtinească ṣi Zeul
în care ṣi-a pus speranṭa nu există,
fiinṭa umană pierde cel mult viaṭa de
acum, care se dovedeṣte efemeră ṣi
lipsită de însemnătate în raport cu
infinitul. În schimb, dacă se arată cu
date concrete că Dumnezeu există
ṣi omul nu ṣi-a respectat îndatoririle spirituale, atunci a pierdut pentru
totdeauna fericirea unei existente
eterne ṣi astfel tot ce a realizat pe
Pamânt devine lipsit de însemnatate.
În aceasta manieră tratează ṣi
creṣtinismul problema, încercând să
arate o paradigmă atotcuprinzatoare
ṣi clară când vine vorba de soarta
omului în raport cu lumea veșnică.

Lumina Credintei

Sfântul Serafim de Sarov, născut în Rusia secolului al XVIII-lea ṣi
considerat una dintre cele mai enigmate figuri mistice ale veacului său,
comentează asupra acestei teme raspunzând celor care erau nemultumiṭi
de îndemnul pe care Biserica îl dă
oamenilor, el fiind “Mergi la biserică, roagă-te lui Dumnezeu, păzeṣte
poruncile Domnului, fă fapte bune
- acesta este scopul vieții creștine.”
Evlaviosul încearcă să explice că
toate aceste preocupări nu sunt altceva decât mijloace indispensabile
de-a atinge adevăratul țel. Scopul
real al creștinului este dobândirea
Duhului Sfânt, care îl ajută pe om
să-L cunoască în profunzime pe Iisus Hristos. Însă cel mai important
lucru de luat aminte este ca savârșirea cu dragoste a fiecărei responsabilități oferă persoanei posibilitatea
de comuniune cu Divinitatea deoarece Fiul spune clar „Cel ce nu adună cu Mine risipește” (Luca 11:23).
Lupu Alexandra, XII D
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Sfânta Liturghie - cerul pe pământ
(Sfântul Ioan din Kronștadt)
Misiunea oricărui creştin constă în mântuirea sa şi în sfinţirea vieţii sale, dar nu oricum,
căci numai prin Sfânta Liturghie
omul îşi poate duce la bun sfârşit scopul pentru care a fost creat şi trimis pe pământ. Prin Sfintele
Slujbe omul pătrunde cu adevărat ȋn
Împărăţia lui Dumnezeu.

Ce Poate fi mai frumos și
mai curat decât sufletul şi mintea unui credincios ce se ce se înalță
către Dumnezeu şi ale Sale Sfinte
Taine !?
Dumnezeu nu trebuie privit
numai ca pe o divinitate, ci şi
ca un prim Tată, pe care trebuie
să Îl respectăm şi iubim. El este
primul care ne învaţă ce este iubirea şi care ne ajută ca pe nişte
18

copii abia veniţi pe lume. În fiecare duminică , ascultăm şi luăm
aminte la învăţăturile Sale. De
aceea , Dumnezeu ne cheamă să
plecăm genunchii şi să cădem cu
evlavie şi cu smerenie în faţa sa.
Dar nu oriunde, ci în “Sfânta, Sobornicească şi Apoostoleasca Sa Biserică”(Crezul), căci
numai acolo sufletul şi mintea noastră se înălța cu adevă-rat la ceruri
și dobândesc din Preacuratul har al
Duhului Sfânt.
Mulţi spun “Mergem la biserică ca să ne împărtăşim”, însă ei
nu înţeleg că rostul Sfintelor Slujbe
nu este doar acela a ne împărtăşi cu Însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului Nostru Iisus Hristos
, ci şi de a ne învrednici să ne pregătim pentru Preacuratele Sale Taine. Totodată, Dumnezeu povăţuieşte cu noi din învăţăturile Sale, astfel
împărtăşindu-ne cu mântuirea Sa.
Copiii percep vorbe de genul:
“Cel ce spune că iubeşte pe Dumnezeu și nu iubește Biserica Sa ,
acela nu iubeşte pe Dumnezeu
cu adevărat , căci cel ce Îl iubeşLumina Credintei

Sfânta Liturghie - cerul pe pământ

te pe Dumnezeu trebuie să iubească şi Lăcaşul Sau în care este prezent
adesea” că pe o obligaţie , însă ei
nu ştiu că odată ce descoperă şi cunosc frumuseţea lucrurilor ce ȋi înconjoară, îşi însuşesc din frumoasele
daruri ale Mântuitorului, iar astfel
vor putea vedea frumosul în lucrurile care, aparent pot părea nesemnificative. Pentru mine, biserica a fost ,
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este şi va fi pentru totdeauna un loc
Sfânt care va da mereu un sens, o însemnătate lucrurilor din viaţa mea;
va fi cea care mă va aştepta mereu
cu porţile deschise.
Ungureanu Lorena, X C
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Sfânta Taină a Euharistiei - unirea reală cu
Hristos

Sfânta Euharistie, numită în
popor Sfânta Împărtășanie, reprezintă cea mai importantă taină dintre cele șapte ale Bisericii Ortodoxe.
Devine hrană pentru omul aflat în
durere și suferință și îl scoate din
necaz și ispită. Prin această Sfântă Taină, noi luăm, de fapt, Trupul
și Sângele Mântuitorului, astfel, ne
unim deplin cu Hristos, Cel care S-a
jertfit pentru noi oamenii, pentru ca
noi să dobândim Viața Veșnică și să
ne mântuim.

Mântuitorul a fost primul care
a înfăptuit aceasta, arătând ucenilor
săi iubirea față de oameni și jertfa
sa. Astfel, la Cina cea de Taină, Hristos a frânt pâinea , spunând: „Luați,
mâncați, acesta este Trupul Meu. Și
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ridicând paharul și mulțumind, le-a
dat zicând: Beți dintru acesta toți,
acesta este Sângele Meu, al Legii
celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor ”. (Matei
26, 26-28) Aflat cu ucenicii la masă,
Mântuitorul i-a „educat” pentru ca ei
să fie izvoare vii întru propovăduirea
Cuvântului Evangheliei și mântuirii
neamului omenesc.
De peste două mii de ani, cuvintele Lui Iisus Hristos au răsmas
Lege, iar credincioșii, cu „frică și
cutremur” se unesc cu El prin Sfânta Taină a Împărtășaniei. Astăzi,
vinul și pâinea se prefac în Sfânta
Euharistie în timpul Sfintei Liturghii, în momentul în care preotul
rostește rugăciunea prin care Duhul
Sfânt coboară peste darurile euharistice și le preface în Trupul și Sângele Mântuitorului. Garanția mântuirii
noastre și a dobândirii Vieții Veșnice
este reprezentată de textul scripturistic : „ Cel ce mănâncă Trupul Meu și
bea Sângele Meu are viață veșnică și
Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.”
(Ioan 6, 54).
Pentru noi, oamenii, Sfânta
Lumina Credintei

Euharistie este o necessitate, fiind
atât bolnavi cât și sănătoși, unindu-ne cu Veșnicia. Nimeni din cei
care nu se unesc cu Hristos nu este
vrednic de a intra în Împărăția lui
Dumnezeu. Creștini fiind, pentru a
primi cu vrednicie Sfânta Euharistie, trebuie să ne pregătim cu post,
rugăciune dar și cu pocăință. Având
sufletul curat, putem să fim părtași
unirii noastre cu Mântuitorul Iisus
Hristos. Astfel, Sfânta Spovedanie
reprezintă mijlocul prin care putem
primi pocăință, îndreptare și dezlegare de la preotul duhovnic. Părin-
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tele Dumitru Stăniloaie spunea: „
Cel ce se apropie cu părere de rău
pentru păcatele sale de Sfântul Trup
și Sânge se mântuiește, iar cel ce se
apropie cu nepăsare sau disprețuire
se osândește”.
Așadar, să fim cu luate aminte
la îndemnurile Sfinților Părinți și să
primim cu pocăință și bucurie Sfântul Trup și Sânge pentru dobândirea
Raiului.
Timofte Iustina, X C
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Sfânta Taină a Cununiei: Masculinul și
femininul, bărbatul și femeia ȋn lumina revelației
sunt cele două piscuri ale umanității care se
unesc ȋntr-un singur trup pentru veșnicie
(Paul Evdochimov, Taina iubirii)
Fiecare Taină are în comun cu
celelalte prezența Duhului Sfânt,
restituit lumii văzute de Iisus Hristos, Salvatorul ființei umane și garanția viețuirii ei veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Dar, fiecare
din ele privește o parte, o direcție, o
activitate a omului, în general, sau a
unor oameni în mod special. Dacă
Taina Botezului, a Mirungerii, a
Spovedaniei, a Euharistiei, se adresează tuturor oamenilor, cele două
din urmă fiind și o obligație continuă a fiecărui creștin, - celelalte trei
Taine: Preoția, Cununia și Maslul
se împărtășesc acelor creștini care
au vocația sau nevoia de a le primi.
Vocația preoției sacramentale își are
împlinirea în Taina Hirotoniei. Nevoia de sănătate trupească și multe
neputințe sufletești își găsesc vindecare sau alinare prin Taina oleo-ungerii (sau Maslul). Vocația sau nevoia angajării vieții omului -bărbat sau
femeie - pe calea vieții conjugale, se
împlinește după voia lui Dumnezeu
prin Taina Cununiei.
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Cununia sau nunta este Sfânta Taină prin care, după făgăduința
mirelui și a miresei dată liber în fața
preotului, de a trăi împreună în iubire toată viața, pentru a naște și a
crește copii și a se ajuta reciproc, li
se împărtășește harul dumnezeiesc
care întărește și înalță însoțirea lor
naturală, prefăcând-o într-o desăvârșită și curată legătură morală, într-o
unitate după chipul legăturii dintre
Hristos și Biserică.

Taina Nunții a fost întemeiată
de Dumnezeu înca de la începutul
omenirii, în Rai. Dumnezeu însuși,
când l-a zidit pe om, a dat căsătoriei
Lumina Credintei
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statutul de așezământ natural, legat
de însăși natura omului, dar de origine divină instituită prin cuvintele:
“Nu este bine să fie omul singur, să-i
facem ajutor asemenea lui”(Geneza
2, 18). Apoi, Dumnezeu a binecuvântat însoțirea bărbatului cu femeia
zicând “Creșteți și vă înmulțiti și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Geneza 1, 28), poruncă a cărei valabilitate
este permanentă (Geneza 2, 24). Legătura aceasta, decăzută prin păcat,
Mântuitorul o restaurează și o înalță
la rang de Taină. Astfel, El ia parte
la nunta din Cana Galileii, pe care
o sfințește prin prezența Sa și prin
prefacerea apei în vin (Ioan 2, 1-11).
Mai târziu, Mântuitorul a precizat caracteristicile căsătoriei creștine: ea poate avea loc numai între
un singur bărbat și o singură femeie,
neîngăduind despărțirea lor (Matei
19, 5-6) sau divorțul decât pentru
păcatul adulterului, adică al călcării
fidelității conjugale (Matei 19, 9).
Cea mai importantă parte a
Sfintei Taine este punerea cununilor
pe capetele mirilor. Preotul face de
trei ori semnul crucii cu cununile
Lumina Credintei

peste fețele mirilor, rostind cuvintele: Cunună-se robul lui Dumnezeu
(numele) cu roaba lui Dumnezeu
(numele), în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Cununile sunt făcute în chipul
coroanelor cu care se încununează Regii și Împărații. Ele închipuie
podoaba, cinstea și răsplata care se
aduce curățeniei și fecioriei mirilor,
pentru că ei sunt încununați ca niște Regi înzestrați cu puterea de a da
viață, de a naște copii.

Paharul de vin simbolizează
bucuria nunții precum și unirea într-un cuget și menirea comună a
viitorilor soți. Înconjurarea mesei
de trei ori închipuie bucuria nunții.
De asemenea, inelele (verighetele),
sub formă de cercuri, fără început
şi sfârşit, erau în Vechiul Testament
simbol al puterii şi încrederii ce se
acorda cuiva; în creştinism ele simbolizează iubirea nesfârşită şi fidelitatea reciprocă, dar şi trăinicia
legăturii dintre viitorii soţi, iar lumânările pe care le ţin naşii în mâini
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sunt simbolul curăţiei mirilor, al luminii darurilor cereşti şi al bucuriei
nuntaşilor. În acelaşi timp, sunt un
simbol al jertfei: ca să lumineze, trebuie să ardă, să se topească. Viitorii
soţi sunt chemaţi, astfel, la jertfă şi
jertfelnicie, pentru a fi lumină unul
altuia, dar şi celor din jur.

Biserica Ortodoxă ne învață
că Nunta are două însușiri: unitatea,
căci reprezintă legătura între un singur bărbat și o singură femeie; indisolubilitatea, căci nu se poate desface, ea fiind încheiată pentru întreaga
viată, după cuvintele Mântuitorului:
“Ceea ce a împreunat   Dumnezeu,
omul să nu despartă” (Matei 19, 6).
Astfel, familia crestină este formată
din părinți și copii, iar dragostea lor
are ca model iubirea desăvârită dintre persoanele Sfintei Treimi.
Teodora-Andreea Ciocîrlan, IX B

Atât la logodnă, cât și la cununie mirii sunt însoțiți de nași. Ei
sunt martori și garanți ai temeiniciei
angajamentelor reciproce luate de
viitorii soți, fiind față de miri ca niște părinți, sfătuitori și îndrumători
ai acestora. Nașii trebuie să fie ortodocși și mai vârstnici decât mirii; de
obicei sunt cei de la botez sau urmașii acestora, dar nu numai.
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Despre problema tezei Filioque, dar nu numai

Dragii mei, dragele mele, poate
că, date fiind circumstanțele în care
trăim astăzi, poate că ar trebui să
spunem una alta despre creștinismul apusean, mai exact despre Biserica Catolică, unul dintre cei doi
plămâni prin care respiră Europa,
dupa cum afirma Fericitul Ioan Paul
al II-lea.

Mai întâi de toate, să aruncăm
o privire asupra aspectului istoric al
Lumina Credintei

problemei: prima formă organizată a
Bisericii Creștine apare imediat ulterior celui dintâi Sinod Ecumenic,
de la Niceea, formă care poartă denumirea de pentarhie, înteucât cinci
tronuri episcopale fuseseră ridicate
la rangul de patriarhii, arhiereii care
le ocupau fiind considerați înainte-stătătorii întregii Biserici. Cele
cinci tronuri erau la Constantinopol pentru Europa de est si sud-est si
zona peninsulei Asia Mică, Antiohia
pentru Orientul Apropiat, Ierusalim
pentru Locurile Sfinte, Alexandria
pentru Nordul Africii si Roma pentru Europa centrală și de apus.

Din varii conjuncturi de natură
politică, economică, administrativă
si chiar militară, doi dintre cei cinci
păreau să fie privilegiați: este vorba
despre Patriarhul de la Constantio25
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pol, care, dat fiind ca a fost, la acele
vremuri, cel mai influent episcop din
întreaga lume creștina a primit titlul
de Patriarh Ecumenic(al întregii
creștinătăți) si Patriarhul Romei, cunoscut sub titulatura de Papă.
Situația politică a celor doi episcopi a creat, însă, ȋn decursul timpului, un adevarat conflict mocnit,
plecat de la faptul că Papa a fost un
adevărat suveran, de care depindeau
regii și împărații germanici; acest
fapt a facut ca papalitatea să își adjudece privilegii care arată a uzurpare a puterii în cadrul pentarhiei: mă
refer aici la autoproclamarea titulaturii de urmaș al Sfântului Petru, la
unele modificări de natură dogmatica despre care se va vorbi mai târziu și la încercările de a-și impune
autoritatea în fața celorlalți ierarhi.
Toate aceste „defecțiuni”, combinate cu cuceririle normande din Italia,
care puneau ȋn pericol autoritatea, ȋn
primul rând politică a Papei, au dus,
în cele din urmă la Marea Schismă
de la 1054, o rană de proporții istorice, rămasă nevindecată de nici mai
mult nici mai puțin de 969 de ani...
În urma neînțelegerilor dintre
Papa Leon al IX-lea și proaspăt instalatul Patriarh Ecumenic Mihail
Cerularie (Κερουλαριος), misiunea
condusă de cardinalul Humbert decide excomunicarea Patriarhului și
a întregului Sinod al Bisericii Răsăritene, ba chiar mai mult, împins
de un act de tupeu exagerat, acesta
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trântea, în dimineața zilei de 16 Iulie
1054, pe Sfânta Masă din Catedrala
Sfânta Sofia de la Constantinopol,
ordinul de excomunicare...imediat,
mai exact la 20 Iulie 1054, un Sinod
reunit la Constantinopol decide excomunicarea Papei și a tuturor ierarhilor apuseni. Acesta este considerat, istoricește vorbind, momentul
de cotiură în istoria și evoluția creștinismului european și nu numai,
chiar dacă, pentru populația de rând,
a trebuit să mai treacă cel puțin 100
de ani până când aceasta din urmă
să poată realiza cu adevărat ceea ce
s-a produs.

Revenind în prezent, dacă ar fi
să încercăm să numărăm, să clasificăm diferențele care se înregistrează
între Biserica Ortodoxă și Biserica
Catolică, probabil că încercarea ar fi,
ȋn cele din urmă, sortită eșecului, întrucât acestea sunt prea multe și prea
variate...dar poate că totuși merită să
încercăm să schițăm ceva.
Din punct de vedere etimologic, ortodox se compune din grecești ορθός (orthos = drept) și δόξα
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(doxa = cunoaștere, credință), în
timp ce latinescul „catholicus–a–
um” înseamnă universal. Din punct
de vedere artistic și liturgic, în răsărit se preferă o estetică fastuoasă,
de inspirație bizantină și o rigoare
deosebită în organizarea slujbelor
curente din timpul zilei, existând
slujbele de Utrenie, Vecernie, Miezonoptică si, bine-înțeles, Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie, timp în
care, în apus, toate slujbele de pe
parcursul zilei poarta denumirea de
Liturghii, estetica fiind simplă, sobră, de inspirație romană. Astfel,
se observă diferențe în ceea ce privește arhitectura, pictura icoanelor,
existența sau inexistența statuilor,
veșmintelor preoțești și arhierești,
modul de desfășurare al Sfintei Liturghii, care, în răsărit urmărește un
tipar, dar, en détail, diferă de la o
zonă la alta, timp in care, în apus se
practică Liturghii simple, care urmăresc, în mare același tipic.
Cu toate acestea, diferențele cu
adevărat însemnate se găsesc la nivel teologic și dogmatic; deși pentru
o persoană care vine din afară sau
care nu este măcar cât de cât cunoscătoare, acestea par a fi puține și neînsemnate, dar, în realitate, acestea
fac cu adevărat diferența.
Așadar, discrepanțele cele mai
puternice sunt reprezentate de către
cele patru puncte florentine, despre
care urmează să scriem.
Cel dintâi și, poate, cel mai
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puțin însemnat este resprezentat de
primatul papal care înseamnă, pe
scurt, acceptarea papei ca suveran...
deși, aparent, primarul papal se confundă cu ascultarea fața de episcop,
preotul duhovnic și așa mai departe,
lucrurile stau puțin diferit, întrucât
acesta are rolul de a ridica persoana
Papei pe o poziție privilegiată nu ȋn
ierarhia bisericească, ci pe o poziție
priviligiată în ceea ce privește natura relației sale cu Divinitatea, caz
în care, după cum bine știm, ne naștem cu toții egali și este de datoria
noastră sa ne apropiem cât de mult
de Dumnezeu...să ne apropiem, dar
să ne apropiem prin fapte și credință,
nu prin deținerea de funcții. Acesta
este, probabil, si unul dintre motivele pentru care Papa este considerat,
în viziunea catolică, leaderul întregii
creștinătăți... Ceea ce este mai grav
este proclamarea infailibilității papale, odată cu Sinodul I de la Vatican, principiu care garantează faptul că Papa nu poate greși în ceea
ce privește învățătura și practica de
credință, lucru care, la o judecată
lucidă, este vădit absurd, întrucât
orice om este, prin condiția lui, condamnat să greșească, indiferent dacă
deține sau nu tronul episcopal întemeiat de Sfântul Apostol Petru.
Cel de-al doilea punct florentin
se referă la existența purgatoriului,
un spațiu adăugat in viziunea Bisericii Catolice undeva între iad și rai,
spațiu în care sufletul se poate spăla
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de o parte dintre păcate, înainte de
a merge la Judecată. Deși o parte dintre Părinții Bisericii, de pildă
Tertullian, se gândeau că trebuie să
existe un astfel de loc deoarece este
imposibil ca Dumnezeu, cu bunătatea Lui să nu dea o ultimă șansă sufletelor ajunse înaintea Sa, la judecată, pentru existența purgatoriului nu
există niciun suport Biblic!

Cel de-al treilea punct florentin este reprezentat de împărtășania
cu peleți de azimă, adică mâine nedospită, fapt care continuă, de fapt,
tradiția ebraică a sărbătorii azimelor,
ce are loc înaintea Paștelui evreiesc.
Sărbătoarea azimelor apare menționată în textul scripturistic, în Noul
Testament, atât în Sfintele Evangnelii, cât și ȋn cartea Faptelor Apostolilor(„În cea dintâi zi a Azimelor, au
venit ucenicii la Iisus şi L-au întrebat: Unde voieşti să-Ţi pregătim să
mănânci Paştile”(Matei 26,17)). Cu
toate acestea, taina Euharisitiei a
fost instituită de Mântuitorul Iisus
Hristos atunci când se afla la Cina
cea de taină: („Iisus, luând pâine şi
binecuvântând, a frânt şi, dând uce28

nicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta
este Trupul Meu”(Ioan 26,26). După
cum se poate observa, arunci pâinea
a fost transformată în trupul Său,
nu azima! Totodată, dacă stăm să
ne uităm la modul de desfășurare
al Euharisitei într-o biserică catolică, vom rămâne surprinși de faptul
că enoriașii primesc doar peleți de
azimă, nu și vin, deși Iisus a oferit
Apostolilor atât Trupul cât și Sângele Său. Dacă acceptăm explicația
conform căreia sângele este conținut
n trup, așadar, harul cu care este încărcat vinul este absorbit de azimă,
ar fi natural să ne întrebăm de ce
credincioșii primesc doar azimă, iar
preoții se împărtășesc si cu azimă si
cu vin!!??
Al patrulea și cel mai important
dintre cele patru punte florentine
este, de departe, Filioque, un adaos considerat, în ortodoxie, absolut
nedorit la dogmatica Sfintei Tremi...
este foarte lesne de observat în Simbolul Credinței, la articolul al nouălea: în Crezul niceo-constantinopolitan se afirmă „Duhul Sfânt, Domnul
de viață făcătorul, care din Tatăl
purcede”, pe când în varianta latină
se spune „care din Tatăl și de la Fiul
purcede”, sau, în limba latină „Spiritus Sanctus qui ex Pater Filoque
procedit”. După cum se poate observa, din punct de vedere filologic,
„Filioque” reprezintă un substantiv
de declinarea a doua(„filius –i” ),
unit cu conjuncția enclitică „que”,
Lumina Credintei
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însemnând „și”...așadar, Filioque se
traduce prin „și Fiul”. Din punct de
vedere istoric, Filioque a apărut ca
o modalitate de a contracara arianismul răspândit în rândurile goților
așezați în Peninsula Iberică.
Deși apariția unui simplu termen ar putea să pară neînsemnată,
abia aceasta exprimă o diferența serioasă de dogmatică: vreau să spun
că, în teologia ortodoxă tradițională, se consideră că Filioque distruge dogma Sfintei Treimi. În ceea ce
privește această ipoteză, există numeroase argumente și pro, dar și împotriva ei, însă, în cele ce urmează,
vom încerca o demonstrație pe cât
posibil „intrinsecă Sfintei Trimi”.
Să reținem, mai întâi, cel mai
simplu și expeditiv contraargument
împotriva tezei Filoque, reprezentat de textul biblic de la Trimiterea Ioan 15,26: „vă voi trimite un
mângâietor, Duhul Adevărului, care
DE LA TATĂL PURCEDE”.
Demonstrația pe care urmează
să o propunem va avea un caracter
cât se poate de analitic și precis.
Este, de ambele părți(ortodoxă
și catolică) acceptă ideea conform
căreia două dintre atributele Tatălui
sunt nașterea din veșnicie e Fiului și
purcederea tot din veșnice a Duhului
Sfânt. În același timp, dacă se afirmă că Duhul Sfânt purcede, totodată, și de la Fiul, rezultă că nașterea
Fiului a fost anterioară purcederii
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Duhului Sfânt, întrucât nimic nu
poate purcede din ceva ce încă nu
există. Așadar, deși Duhul Sfânt a
purces cu un interval de timp infinit
înaintea momentului curent, nașterea Fiului ar trebui să rămână anterioară. Cum un alt atribut al Dumnezeirii este infinitatea, pentru nașterea
unei infinității, este vădit nevoie de o
infinitate de timp, ceea ce înseamnă
că între momentul purcederii Duhului Sfant și momentul nașterii Fiului
se mai scurge încă un interval infinit de timp. Așadar, prin analogie cu
teoria mulțimilor din matematică,
între orice moment fixat din istorie
și purcederea Duhului Sfânt există
un interval de timp infinit, dar, între
același moment fixat și nașterea Fiului, intervalul de timp este dublu-infinit, adică tot infinit, dar de două ori
mai larg.  
În consecință, infinitatea Duhului Sfânt se reduce, prin Filioque, cu
o infinitate, ceea ce este echivalent
cu ideea că, deși infinită, Dumnezeirea Duhului Sfânt, este infinit mai
mică decât a Tatălui sau Fiului, adică Duhul Sfânt ar deveni inferior celorlalte două Persoane.
Numeroși Părinți ai Bisericii,
printre care Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmau purcederea Duhului
Sfânt de la Tatăl, prin Fiul, dar, nădăjduiesc să cred că, această situație
se referă mai mult la modul în care
Duhul Sfânt s-a descoperit oamenilor, prin numeroase evenimente de
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viața pe pământ a Mântuitorului,
cum ar fi apariția in chip de porumbel la Botezul Domnului sau Pogorârea sub formă de limbi de foc la ziua
Cincizecimii. Astăzi, mulți teologi
catolici afirmă că purcederea „de la
Fiul” din simbolul de credință este
chivalentă cu purcederea „prin
Fiul”, punând această discrepanță în
baza traducerii din limba greacă în
limba latină a Crezului Niceo-constantinopolitan. Din păcate pentru ei
însă, varianta greaca a Crezului afirmă „de la Tatăl purcede” si nu „de
la Tatăl, prin Fiul purcede”; nici măcar în crezul de la Niceea nu apare
vreo mențiune legată de purcederea
prin Fiul, așadar, eroarea de traducerea nu putea să apară. Trecând peste problemele filologice legate de o
prepoziție, dacă într-adevăr Biserica
Catolică consideră unanim că expresia „de la Fiul” înseamnă „prin
Fiul”, atunci problema pare să nu
mai fie reală, context în care, îndreptarea textului nu ar strica...
În orice caz, ortodocși, catolici

30

sau de alte confesiuni, toti cei care
credem în Iisus Hristos ar trebui să
stăm uniți în fața amenințărilor cu
care ne confruntăm mereu și din toate părțile, mai ales în zilele de astăzi,
când creștinismul, odată stâlpul poate cel mai solid al civilizațiilor europene, pare să fie sistematic înlăturat
din viețile oamenilor, țărilor, lumii…
Doamne Ajută!
Pax vobis!
Radu Știrbu, absolvent al Colegiului Național Emil Racoviță,
promoția 2013
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Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur –
prealuminat ȋnvățător a toată lumea

Sfântul Ioan Gură-de-Aur sau ”
Hrisostomul” ( în limba greacă) s-a
născut în anul 347 în Antiohia.Timp
de 60 de ani, atât cât a trăit, acesta a
compus 8 predici contribuind, printre altele, la dezvoltarea antisemitismului creștin.
Sfântul Ioan Hrisostomul s-a
botezat foarte târziu, la 21 de ani, iar
în anul 372 s-a călugărit. Ulterior,
după moartea mamei sale, Antuza
Lumina Credintei

s-a retras în pustietate, găsindu-și
adăpost vreme de 2 ani într-o peșteră
și ducând o viață foarte grea până la
întoarcerea sa în Antiohia.
După perioada de pustnicie
acesta a devenit diacon și s-a remarcat prin carismă și talentul oratoric,
caracteristici de unde provine și numele acestuia de ”Crysostomos” ce
înseamnă ”gură de aur”.
Cu toate acestea, predicile sale
aspre i-au determinat pe mulți dintre
împărații și conducatorii vremii să-l
respingă urmând ca, mai apoi, Sfântul Ioan să fie exilat.
După cum relatează despre
viața acestuia și Teodor, Episcopul
Trimitudinei, Sf Ioan Hrisostomul
și-a atras deja spre sfârșitul vieții
antipatia mai multor conducători,
printre care și Împaratul Arcadius și
Episcopul Teofil.
Din cauză că vrășmașii îl vedeau deja ca pe o amenințare, aceștia
au hotărât să-l exileze la Pityus, un
mic oraș de pe malul de est al Mării
Negre.
Sfântul a murit în drum spre
31

Sfințenie și canonizare

exil la data de 14 septembrie 407.
Moaștele sale au fost aduse la
Constantinopol și asezate in Biserica
Sf. Apostoli în anul 438. Cortegiul
a fost întâmpinat de către împaratul
Teodosie al II lea, care, „plecându-și
fruntea și fața pe raclă, s-a rugat
pentru părinții săi, să fie iertați pentru cele ce din neștiință au greșit”
(Teodoret).

Anul 2015, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a
fost declarat de către Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române ca
„Anul omagial al misiunii parohiei
şi mănăstirii azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur
şi al marilor păstori de suflete din
eparhii” .
Sfântul Ioan Hrisostomul mai
este sărbătorit şi la 30 ianuarie, împreună cu Sfinţii Vasile şi Grigorie
Teologul, iar în data de 27 ianuarie,
Biserica Ortodoxă sărbătorește aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură
de Aur în anul 438, la Constantinopol.
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Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost
ales datorită faptului că, prin viaţa
şi activitatea sa, „s-a dovedit a fi
un apărător al dreptei credinţe, un
învăţător al pocăinţei, un luminător
al familiei creştine şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei
creştine“.
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane
Gură de Aur, prealuminate ȋnvățătorule a toată lumea!
Filiche Teodor-Ștefan ,XI E
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Sfânta Mironosiță Maria Magdalena propovăduitoarea Preadulcelui Iisus

Maria Magdalena, după cum
ne spune şi numele ei, s-a născut
în Magdala Galileei. Numele ebraic “Magdala”, înseamnă turnul lui
Dumnezeu. Chiar dacă oraşul Magdala era numit de către rabini “ Turnul peştilor”, Maria Magdalena din
Magdala s-a arătat cu adevărat turn
întrupat al lui Dumnezeu pentru că
întrega ei viaţă şi-a păzit locul de
cinste, pe care i l-a încredinţat Dumnezeu, să fie deopotrivă cu Apostolii.
Lumina Credintei

În primii ani ai vieţii, Maria a
rămas dependentă de maica ei, de
vreme ce bărbaţii nu prea se implicau în creşterea copiilor. Însă, un rol
important pe care îl aveau taţii israeliţi era acela de a-I învăţa pe copii poruncile lui Dumnezeu. Astfel,
Maria Magdalena a avut parte încă
de la o vârstă fragedă de întreaga
educaţie religioasă. În mod cu totul
special, Maria iubea studiul Psaltirii
şi era interesată să afle de la Profeţi
cele referitoare la Mesia. În tinereţea
ei, cultiva curăţia şi păzea virtutea
fecioriei. Fugea de sărbători, petreceri şi vizite şi îi plăcea să trăiască
în curăţia minţii. Biograful ei, Nichifor Callist Xanthopol spune că s-a
năpustit diavolul asupra ei şi a pus
şapte demoni să o chinuiască. Însă,
probabil acesta era planul Domnului
pentru a fi condusă la desăvârşirea
duhovnicească.
Maria Magdalena L-a cunoscut
pe Iisus în ţinuturile Magdalei când
în jur de patru mii de oameni se adunaseră în jurul lui Dumnezeu şi al
Apostolilor pentru a fi vindecaţi de
Marele Doctor al sufletelor şi trupu33
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rilor. Atunci s-a vindecat şi Maria de
cei şapte demoni şi de atunci crede
nezdruncinat în dumnezeierea Lui.
Atunci îşi părăseşte familia şi rudele
şi îl umnează pe Dumnezeu ca ucenică devotată.

În clipele grele ale Pătimirii
Domnului nostru este prezentă şi
Sfânta noastră. În cele trei Evanghelii Sinoptice se relatează prezenţa
ei la Cruce. “Inima ei s-a sfâşiat de
durere, nu mai puţin decât a Maicii
Lui, când a văzut şi a auzit mărturiile mincinoase şi batjocoritoare
şi biciurile, flagelările, pălmuirile,
înjosirile[…] Tot ea a sărutat cuiele şi picioarele acelea minunate şi a
îmbrăţişat întreg trupul Stăpânului
şi Mântuitorului ei.” De asemenea,
alături de Născătoarea de Dumnezeu, Maria Magdalena a asistat la
învierea Lui.
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Maria Magdalena, ca şi Sfântul
Apostol Pavel, poate fi considerată
Apostol, întrucât a fost trimisă de
Însuşi Domnul cel Înviat. Tradiţiile păstrate mărturisesc activitatea
apostolică a Mariei Magdalena, prima martoră autentică a Celui Înviat. În accord cu tradiţia Bisericii
Ortodoxe, Sfânta Maria Magdalena
după Învierea lui Hristos a rămas
împreună cu Apostolii şi Preacurata la Ierusalim. După marele eveniment al Cincizecimii, Sfânta fuge
din Ierusalim cu destinaţia Roma
pentru a propăvădui Evanghelia lui
Hristos. Întâi s-a dus la împăratul
Tiberiu pentru a-I vesti Învierea.
Hariton Duhovnicul scrie: “Sfânta a
vindecat ochii bolnavi ai împăratului de atunci…A vopsit trei ouă în
roşu spre dovedirea sângelui vărsat
de Mântuitorul Hristos şi pentru
bucuria Învierii lui Hristos şi a oferit acele ouă împăratului zicându-i
<<Hristos a înviat!>>” Astfel, Sfânta a avut un rol foarte important,
chiar întemeietor în Biserica Romei.
După aceasta, Sfânta a vrut să se întoarcă în Iudeea. Acolo, cu aceeaşi
râvnă şi îndrăznire a propăvăduit
cuvântul mântuitor al Evangheliei.
Totuşi pizmaşii iudei, când au auzit
acuzaţiile Magdalenei cu privire la
condamnarea lui Hristos, au închis-o
si au vrut să o chinuiască. Atunci,
trupul său feciorelnic a început să
stralucească precum cristalul la soare si călaii s-au înficoşat. Magdalena
Lumina Credintei
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a fost apoi pusă pe o corăbioară fără
pânze şi fără vâsle împreună cu alţi
propăvăduitori şi trimişi în larg.
Însă, corabia a ajuns în siguranţă la Marsilia Galiei. Pentru că cei
de acolo nu credeau în ce le spunea
Magdalena în legătură cu Domnul,
acesta i-a oferit unei femei care nu
putea face copii un prunc. Atunci tot
oraşul s-a botezat în numele lui Hristos. După Marsilia, Sfânta a mers în
Egipt, Fenicia, Siria, Pamfilia şi alte
locuri, răspândind peste tot învăţătura Evengheliei. S-a întors apoi la
Ierusalim unde a slujit-o pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Pururi Fecioara Maria timp de patru ani până
la adormirea acesteia, urmând apoi
să călătorească cu Evanghelistul
Ioan Teologul în Efes. După o scurtă boală, Sfânta a adormit în chip cuvios. Tupul ei a fost acoperit într-un
giulgiu ca o comoară de mult preţ si
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a fost înmormântat de Ioan Teologul
într-o peşteră ascunsă de lângă Efes.
Sfânta este cinstită de biserica creştină pe 22 iulie.
Petrea Mădălina, XII D.
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P Arhimandrit Arsenie Papacioc: Orice clipă
ortret creștin

ȋnseamnă un timp și orice suspinare poate fi o
rugăciune./ Prigoana a si venit. Din momentul
ȋn care te-ai creștinat, trebuie să știi că a ȋnceput
prigoana!

Părintele Arsenie Papacioc (n.
13 august 1914,județul Ialomița; d.
19 iulie 2011, Techirghiol) a fost
un duhovnic ortodox român. A trăit 97 de ani prin rugăciune, pace și
dragoste pentru oameni, cinstindu-L
pe Dumnezeu a suferit cele mai puternice chinuri provocate de oameni,
totul numai pentru a răspândi cuvântul și pentru a ȋndeplini voia Sa.
Momentele importante din viața sa dedicată credinței :
• 15 august 1914 – s-a născut în
satul Misleanu, com. Perieți, din județul Ialomița.
• 1941 – a fost arestat și condamnat, sub regimul mareșalului Ion An36

tonescu, pentru apartenență la mișcarea legionară.
• 1946 – este eliberat din închisoare și se călugărește.
• 1947 – se retrage într-o pădure
și trăiește ca un pustnic aproape doi
ani.
• 1949 – este călugărit la Mănăstirea Sihastria, sub ascultarea duhovnicilor Arhimandritul Cleopa Ilie, în
calitate de stareț, si Ieroschimonahul
Paisie Olaru.
• 1949-1950 – este sculptor la
Institutul Biblic.
• 1951 – este hirotonit preot la
Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamț. Poartă numele de Părintele Anghel.
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• 1952-1958 – este preot la Mănăstirea Slatina-Suceava.
• 1958 – este arestat din nou,
pentru ca facea parte din grupul
„Rugul Aprins”. Condamnat la 20
de ani muncă silnică, a fost grațiat în
1964 de la Închisoarea Aiud.
• 1965 – este numit paroh în comuna Filea de Jos, din eparhia Clujului; a mai fost preot și duhovnic la
Mănăstirile Căldărușani, Dintr-un
Lemn și Cernica.
• 1969 – 1970 – este stareț al
Mănăstirii Cheia-Prahova;
• din 1976 – este duhovnicul
Schitului Sfânta Maria-Tomis, întemeiat de Preafericitul Părinte Patriarh Justinian la Techirghiol
• 2011 - 19 iulie, ȋmbrățișează
dragostea Celui pecare l-a iubit mai
presus decât orice;

Părintele Arsenie Papacioc
ne-a lăsat să cunoaştem credința și a
dus mai departe cele simțite și văzute de el prin cărțile:
• Convorbiri duhovnicești - 2
vol. (1984-1986)
• Ne vorbește Părintele Arsenie
(2004)
• Veșnicia ascunsă într-o clipă
(2004)
Citate celebre ce au deschis
ochii și orizontul creștinilor de astăzi:
• Cine se roagă numai când se
roagă, acela de fapt nu se roagă.
• Cu dracul nu se stă de vorbă.
Spune „Doamne, iartă-mă, Doamne
Iisuse Hristoase”, asta e poziţia când
eşti atacat.
• Să ştim să murim şi să înviem
în fiecare zi...
Gafițianu Alexandru, IX E
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Radu Gyr- urmaș al lui Eminescu

CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ
RADU GYR
Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
(Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!)

Pentru sângele neamului tău curs prin
şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Nu pentru mania scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tapsane
o claie de zări şi-o căciula de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane
şi zărzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Şi ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ţi ies inainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
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Radu Gyr - pseudonimul lui
Radu Demetrescu - poet amintit,
de obicei, la capitolul “și alții”, pe
nedrept uitat și ocolit, a fost un om
de cultură și un rafinat politolog,
considerdat de prof. dr. Constantin
Nistoroiu un demn urmaș al lui Eminescu prin intuiția profetică asupra
unor evenimente politice care aveau
să vină.
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Intelectual de marcă, recuonscut în timpul lui pentru frumusețea
expunerii poetice și recompensat în
premii valoroase- Premiul Societății
Scriitorilor români (1926), Premiul
pentru poezie al Institutului de Literatură (1927), Premiul Societății
Scriitorilor Români (1929) și Premiul Academiei Române în 1930.
Radu Gyr a fost, în același timp
un apărător al credinței ortodoxe,
destinul său literar – ca om de cultură- suprapunându-se destinului său
ca homo religiosus, apărător al credinței adevărate. Trecând prin temnițe de-a lungul a trei dictaturi, al lui
Carol al II-lea (a fost întemnițat alături de Mircea Eliade, Nae Ionescu
și alți intelectuali de prestigiu), a lui
Antonescu și a comunismului (când
a fost și condamnat la moarte pentru
poezia manifest “Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane”, poezie etern
valabilă pentru îndemnul de a trăi
demn în libertate). Radu Gyr a parcurs un drum dur de la intelectualul
rafinat și cult la creștinul care s-a dăruit, trăind o experiență de viață tulburătoare (alături de aceea a încarcerării în lanțuri și cătușe la mâini și la
picioare), precum și chinurile fizice
ale infernului torționar, care n-au
reușit să-l îngenuncheze. A fost cel
care a adus în sufletele tovarășilor de
celulă credință și speranță. Poezia
chtonică, sănătoasă, cu elogii lirice
cu efluvii de doine și balde, sesizabile la începutul activității poetice se
Lumina Credintei

lovește de porțile închisorilor; sub
semnul acesteia a viețuit creștinul
Gyr in plenitudinea lui religioasă.
Poezia Crez reflectă atât educația creștină primită în familie, cât și
suferința acceptată ca jertfă sublimă
pentru Dumnezeu și Națiune, combinată cu iubirea comună a credincioșilor- “Cred într-unul Dumnezeu,/ Tatăl ziditorul,/ dar mai cred
şi-n neamul meu,/ înfrăţit cu dorul/
Cred în sfinţi, dar şi-n voinici,/ cred
în flori şi-n cremeni,/ căci tăcuţii
mucenici/ cu haiducii-s gemeni.”
Cred într-unul Dumnezeu/ Tatăl ziditorul/ ce-a-nfrățit în neamul
meu/ sfântul crez cu dorul. Durerea
provocată de torturile temnicerilor
și umilințele fizice le-au oferit în
schimb libertatea spirituală …… a
văzut în comunism nu o ideologie și
un partid, ci o erezie ce propovăduia
un umanism perfid, ce indica desprinderea individului de creștinism.
Sufletul lui sălășluia Credința, iar în
aceasta s-au întâlnit Nădejdea, Dragostea, Adevărul și Dreptatea, exprimate în poeziile sale care au fost
salvarea deținuților care le învățau
pe de rost și le recitau (mărturisirea
Părintelui Iustin Pârvu) .
Un alt preot-mucenic , Andrei
Ciurunga, i-a dedicat o poezie emoționantă, din care am reținut versurile „Când noaptea mă prindea/ însângerat de-al dorurilor șir/ Iisus venea
la mine în celulă/ adus de mucenicul
Radu Gyr/ Trupul uita întreaga lui
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durere/ sub ochii calzi ce binecuvântau”
În închisorile guvernate de torționarii ce-și asigurau liniștea prin
măsuri de protecție exagerate, deținuții intelctuali –și nu numai- au
rezistat prin Poezie (dovadă a culturii celor lipsiți de libertate) și Rugăciune (ca manifestare a credinței
creștine-ortodoxe, parte integrată a
culturii).

O asemenea poezie este și Rugăciune, în care poetul și credinciosul își exprimă gândurile și tainele:
„Stăpâne însângerat, Domn al luminii/ și veșnicie limpede, Iisuse/ Tu,
care-ai primit pe tâmple spinii/ și
cuie-n mâinile supuse/ Tu, Domn al
Răstignirii și-ntinderii/ care din cruce ți-ai făcut Lumină/ și Răsărit din
Rănile durerii/ și cântec din osânda
fără vină/ Dă-ne-ncleștarea ta, dă-ne
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tăcerea/ din ceasul pironirii-nsângerate / să ne primim și cuiele și fierea/
ca Tine-n marea Ta singurătate.”
Poeziile omului de cultură care
a fost Radu Gyr sunt o dovadă a credinței sale în menținere hărăzită de
Creator sufletului românesc, în năzuința apropierii de Dumnezeu.
Românul ortodox nu este european printr-un joc al hazardului,
ci este european prin vechimea lui,
prin existența continuă pe acele meleaguri, prin vocație și prin conștiința sa creștin-universală . Radu Gyr
a intuit că această conștiință creștină
este fundamentală pentru mântuirea omului în general și a Națiunii
în special. De aceea, într-o poezie
Rugă, dă glas sentimentelor sale de
drag pentru țară: „Doamne, răcorește țara/ suflă-i vântul peste răni/ Și
alină ușor, seara/ Plânsul mamelor
vădane/ Pruncii mângâie-i pe frunte/
Și-i dezmiardă încetișor/ Și le spune
să te asculte/ că tu ești tăticul lor./
Fă din lacrimi apa vie/ Și cununi din
suferinți/ Neamului dă-i veșnicie/ Și
ocean din suferinți.”
Zilele deținuților erau de suferințe neimaginate, dar nopțile deveneau liniștite, căci poetul crea și
recita –în același timp- „Azi noapte
Iisus mi-a intrat în celulă/ O, ce trist,
ce înalt era Cristos/ Mâinile lui păreau crini pe morminte/ Luna-l spoia
cu argint pe veșminte/ argintându-i
pe mâini vechi spărturi”.
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Scriind o poezie de esență creștină, Radu Gyr a crezut că Religia,
Cultura și Limba sunt definiții pentru specificitatea noastră ca popor
cu un trecut istoric încărcat și încercat de soartă și nimic nu mi se pare
mai potrivit ca încheiere decât: „Și
nu te-nalți în slăvi, dacă nu cazi/ Cu
fruntea grea în pulberea amară/ Iar
dacă-nvii în zâmbetul de azi,/ e c-ai
murit în lacrima de-aseară.”
Trandafir Alexandra-Maria,
XII D

După o viață pusă în slujba
Adevărului și Demnității, iubirii lui
Dumnezeu și a țării, Radu Gyr își
dezvăluie împăcarea cu sine și cu
Dumnezeu, în fața morții; „Sunt,
Doamne, copt pentru cules (…)/
sunt numai fructe și balsam/ cu cât
adun pe trup rugină/ cu atât mi-e sufletul grădină /(…) și dacă pică tot
mai des/ din mine câte-o creangă
frântă/ în vârfuri, sus, grădina cântă/ Și-așteaptă marele cules/ Sunt,
Doamne, copt pentru cules”.

Lumina Credintei
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Pelerinajul șí minunile: imanentul ce poartă ȋn
sine Transcendentul

(Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)
„Pelerinajul religios este o
constantă a umanității. El are
motivații multiple și semnificații
spirituale profunde când este trăit intens și înțeles corect. Pelerinii
sunt oameni care doresc să viziteze
și să venereze locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților, icoane făcătoare de
minuni sau locuri unde trăiesc
duhovnici smeriți. ” (Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române)

Când pelerinajul este însoțit de
rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire euharistică, de
convorbiri duhovnicești cu alți pelerini, el este un izvor de bucurie și
pace interioară, un prilej de îmbogățire spirituală.
Pelerinajul la hramul Sfintei
Cuvioase Parascheva și al altor sfin42

ți, arată cât de mare este lucrarea misionară a sfinților care prin pilda vieții lor și prin rugăciunile lor apropie
oamenii de Dumnezeu și întreolaltă.
Pelerinajul dezvăluie că esența misiunii Bisericii este căutarea sfințeniei
și cultivarea ei. O călătorie turistică
nu devine pelerinaj decât dacă este
însoțită de o călătorie mistică, de un
pelerinaj interior, de apropiere de
Dumnezeu prin rugăciune și convertire sau înnoire duhovnicească. Astfel, Sfânta Parascheva nu încetează
a se milostivi asupra credincioșilor,
dar și păcătoșilor care se roagă cu
lacrimi și o proslăvesc. De aceea,
multe sunt minunile pe care le face,
pentru ca oamenii să continue a se
ruga și a cinsti numele lui Dumnzeu,
deci fiind pe calea sfințirii și a mântuirii. În continuare sunt prezentate
doar câteva dintre mărturiile întocmite de credincioșii care s-au bucurat de ajutorul Sfintei:
• O femeie tânără de 33 de ani
dintr-un sat de lângă Iaşi, a intrat
într-o zi în Sfânta Mitropolie. Părea
abătută, nervoasă şi chiar nebună.
S-a închinat la multe icoane şi a veLumina Credintei
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nit la moaştele Sfintei Paraschiva.
S-a închinat, însă când a vrut să sărute sfânta raclă, o putere a izbit-o
şi ea a căzut la pamant . A inceput
sa strige: “draci, diavoli..”. Oricine
venea către dansa, ea ii împingea, şi
la un moment dat a venit paraclisierul Sfintei Mitropolii - un diacon
cu viaţă frumoasă călugărească -,
a apucat-o de mână şi a întrebat-o:
“Spune, ce păcat ai făcut?” Ea a spus
că a umblat cu farmece, că a auzit că
soţul ei o înşeală.

A întrebat-o de unde este şi
cum o cheamă. Nu ştia, ci se văieta
de cei trei copilaşi ai săi. Atunci părintele diacon a întrebat-o dacă ştie
să citească. Ea a spus că ştie; el i-a
dat acatistul Sfintei Parascheva ca
să-1 citească. Ea s-a aşezat în genunchi la picioarele sfintei şi a citit
tot acatistul. Apoi preotul duhovnic
a chemat-o la el, a vorbit şi a văzut
că ea s-a limpezit la minte.
A mărturisit-o şi, fiindcă ea a
spus că de trei zile n-a luat în gură
nici un strop de apă, a împărtăşit-o.
Femeia a plecat acasă sănătoasă.
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• ,,Vine o mamă foarte necăjită
la Sfânta Mitropolie şi-mi spune că
are o fată cam leneşă şi putin credincioasa si ca are in fata bacalaureatul
si admiterea în facultate. Am sfătuit-o să o aducă şi pe fată la Sfânta
Paraschiva. Când a venit cu fata,
am întrebat fata dacă ştie rugăciuni,
mi-a răspuns că nu ştie nici o rugăciune. Am dus-o în faţa sfintei racle
a Cuvioasei Paraschiva şi i-am zis
să stea în genunchi să se roage cum
ştie. Ea a spus sfintei că are frică de
română şi ştie numai despre Eminescu. Exact aceasta a întrebat-o la
bacalaureat şi fata a reuşit bine.
Vine altă grijă şi mai grea: admiterea la facultate. Fetiţa vine de
acuma singură la Biserică şi mai des.
Iar în ziua examenului la admitere
vine şi îi spune Sfintei Paraschiva că
ea ştie la chimie mai bine oxigenul.
Asta a întrebat-o şi a luat media şapte. Dar nu avea loc, pentru că au intrat cu cea mai mică medie de 7,50.
Mama sa vine iarăşi cu lacrimi
la Sfânta Paraschiva şi iarăşi sfânta
o ajută. Au rămas patru copii fără
locuri, însă unul din ei era băiatul
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unui şef mare al oraşului şi acesta
face demersuri la Bucureşti şi se mai
aprobă patru locuri, în care intră şi
fetiţa în cauză. Aşa a ajutat-o cuvioasa să intre şi fetiţa ei şi de atunci
fata şi mama vin foarte des la cuvioasa să-i mulţumească”.
• O femeie, având doar un fiu şi
a decis să nu mai dea naştere altui
copil. Astfel, aceasta a recurs la întreruperi de sarcină, fără a gândi la
păcatul săvârşit. Dar Dumnezeu nu
a mai îngăduit a trăi cu astfel de păcate. Într-o noapte de miercuri, i-a
apărut în vis o femeie extraordinar
de frumoasă: înaltă, brunetă, cu părul lung până-n pământ. A coborât
nişte trepte, s-a întors cu faţa spre
dânsa şi cu arătătorul mâinii drepte
i-a zis: „Anul ăsta o să rămâi o singură dată gravidă. Dacă dai afară
copilul, mori!”.
A doua zi și-a zis că este doar
un vis. Important este că visul s-a repetat joi spre vineri şi sâmbătă spre
duminică. Mesajul a fost identic. În
acel an a rămas însărcinată şi a dat
naştere Nicoletei.
Acum se știe că frumoasa din
vis era Sfânta Cuvioasă Parascheva
despre care citisem în revista „Lumea credinţei”, într-o întâmplare
similară. Aşa a îngăduit „buna” să-i
arate importanţa credinţei, întrucât
în vremea avorturilor nu avea nici o
legătură cu Biserica.
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• În primăvara anului 1968, la
Mitropolie a venit o femeie din Sofia, Bulgaria. Aceasta avea un singur
baiat, care, ajungând în anul doi de
studenție, a înnebunit deodată. După
ce s-a constatat ciudata boală, acesta
trebuia să fie ținut în cușcă. Deși femeia era credincioasă, bărbatul ei îl
blestema adesea pe copil și îl dădea
diavolului.

Într-o noapte, mama credincioasă a visat o femeie îmbracată
în negru, care i-a spus: “Dacă vrei
să fie sănătos copilul tău, să vii la
mine.” Neștiind cine i-a spus acest
lucru, femeia nu a făcut nimic. Peste două luni, visul s-a repetat, iar
femeia a întrebat-o pe cea din vis
cine este, astfel aflând că este Sfânta Parascheva din Iași. Ajungând la
Moaștele sfintei, femeia s-a rugat cu
lacrimi, îndelung, si a lăsat un pomelnic. Peste un an, femeia s-a aflat
iarăsi lângă Moaștele sfintei, mulțumind pentru însănătoșirea deplină a
băiatului ei.
• Unui copil de trei ani si jumatate i s-a oprit brusc graiul. Atunci,
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mama a luat copilul în brațe și a venit să ceară ajutorul Cuvioasei, Sfânta Parascheva. Pe când se ruga ea cu
lacrimi, deodată copilul a strigat:

– Mama, mama! Aici este
Doamne-Doamne! Mulțumind din
inimă pentru ajutor la Sfânta Parascheva, mama s-a întors acasă cu copilul sănătos.
Bucură-te, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!
Iordachescu Andreea, VIII B.

Lumina Credintei
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ocumentar: Monumentele istorice – mărturii ȋmpotriva dezcreștinării și secularizării contemporane

Mănăstirea Putna-Ierusalimul neamului românesc

Mihai Eminescu

N-or fi nici 150 de ani scurşi de
când Mihai Eminescu socotea Mănăstirea Putna, ctitoria aproape să
împlinească 550 de ani a Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare
şi Sfânt, ca fiind “Ierusalimul neamului românesc”. Vorbe prea mari,
din cărţi pe care în zilele noastre nu
le mai deschide nimeni. Mai poţi
vorbi de ceva sfânt – căci în acest
sens era folosită de Eminescu ideea
de Ierusalim, de ceva care să le fie
sfânt tututor românilor ?

Manastirea Putna, asezată la 72
de kilometri de Cetatea de Scaun a
Sucevei, este prima și cea mai importantă ctitorie a Binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare și Sfânt,
și străjuieste, de peste cinci veacuri,
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ținutul legendar al Bucovinei.
Cronicarul Ioan Neculce istoriseşte despre felul în care a fost
ales locul pe care avea să fie zidită
Mănăstirea Putna: „Ştefan-Vodă cel
Bun, când s-au apucat să facă Mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un
vârfu de munte ce este lângă mănăstire. Şi unde au agiunsu săgeata, acolo
au făcut prestolul în oltariul”.
În trecut, în acest loc unde a
fost clădită Mănăstirea Putna se afla
o vatră sihăstrească bine organizată,
coincidenţa făcând ca marele voievod să construiască o mănăstire
fără să ştie că în locul ales, anterior
au trăit monahi. Aici au fost găsite
5 schelete în partea de sud de către
arheologi în anii 1980-1982. Descoperirile făcute de aceştia atestă faptul că aceste cadavre au fost înmormântate într-un mod simplu, ceea ce
denotă că aceste schelete aparţineau
unor monahi care locuiseră aici anterior construcţiei lui Ştefan cel Mare.
Potrivit vechilor cronici moldovenești, zidirea mănăstirii, ctitorie a
lui Stefan cel Mare a început în anul
1466 și s-a terminat în 1469. Sfințirea
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sa a avut loc la 3 septembrie 1469. Incinta, turnul de la intrare și fortificațiile au fost terminate în 1481.
După ce biserica a fost devastată de oștile lui Timus Hmelnitki,
Gherorghe Stefan a ȋnceput lucrările
de reconstituire în 1654 și au fost terminate, sub domnia lui Eustatie Dabija în 1662. Mănăstirea a fost restaurată între anii 1756-1760 prin grija
mitropolitului Iacob Putneanul, apoi
în 1902, când s-a refăcut acoperișul,
și, mai recent, în perioada 1961-1975.
Intrarea în incinta mănăstirii se
face pe sub arcul boltit al unui turn
compus din parter și etaj, pe a cărui
fațadă estică se află Stema Moldovei. Turnul a fost zidit în anul 1757
în vremea domnitorului Constantin
Racovită. Deoarece poetul Mihai
Eminescu împreună cu Ioan Slavici
și cu alți participanți la Marea Serbare de la Putna din august 1871 au
înnoptat în acele zile în sala de la
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etaj, această construcție se numește
„Turnul Eminescu“. Tot pe latura de
est este situat și „Turnul clopotniței” construit în anul 1882.Pe latura
sudică a incintei se află Casa Domneasca ridicată între anii 1982-1988
pe temeliile celei vechi distrusă de
Habsburgi. Lucrările de reconstrucție au fost începute și supravegheate,
în mare parte, de către Preafericitul
Părinte Teoctist pe timpul arhipăstoririi sale ca mitropolit al Moldovei.
Singura clădire rămasă din vremea Sfantului Voievod Stefan este
Turnul Tezaurului a cărui construcție a fost terminată în anul 1481. În
el au fost adăpostite, în vremi de tulburare, odoarele acestui sfânt lăcaș.
Aici sunt înmormântaţi: Ştefan cel
Mare, Maria Voichiţa - ultima soţie
a domintorului, Maria de Mangop a doua soţie a domintorului, Bogdan
cel Orb - fiul domintorului şi alţi urmaşi ai săi până la Petru Rareş.
În 1966, la recomandarea
UNESCO, cei 500 de ani de la ctitorirea Mănăstirii Putna au fost sărbătoriţi pe plan mondial.
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Documentar: Monumentele istorice

Biserica originală a suferit mari
modificări în perioada 1653-1662.
S-au păstrat liniile arhitectonice inițiale specifice stilului moldovenesc,
fiind alcătuită din cinci încăperi: pridvor, pronaos, gropniță , naos și altar.
Toate ferestrele din altar, naos, gropniță și pronaos sunt pictate în interior,
terminate în arc și prevăzute la exterior cu grilaje metalice.Se regăsesc
astfel reunite elemente de arhitectură bizantine, gotice și renascentiste.
Accesul în biserică se face prin cele
două uși laterale ale pridvorului, încadrate cu portaluri de piatră. Din camera mormintelor (gropnița) trecerea
către naos se face printre două coloane masive ce au înlocuit, în secolul
XVII, peretele desparțitor specific
liniei arhitectonice ștefaniene. La exterior biserica este încinsă cu un brâu
răsucit în torsadă simbolizând Preasfanta Treime, motiv ce se regăsește și
în ornamentația interioară.
La Putna au existat mai multe
forme de învățământ printre care, în
timpul Arhimandritului Vartolomeu
Măzăreanul, o școală superioară de
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teologie pentru pregătirea clerului din
Moldova și o școală inițiată de Mitropolitul Iacob Putneanul (1750-1778).
Mănăstirea Putna, cea mai importantă ctitorie religioasă a lui Ştefan cel Mare, apare cel mai adesea
în legende. Se spune astfel că, odată,
într-o noapte foarte întunecoasă, pe
când Daniil Sihastrul se ruga în adâncul chiliei sale de pe valea Viţeului, iar
afară se amestecau urletele lupilor cu
mormăiturile urşilor, ar fi sosit la el,
să-i ceară găzduire Ştefan-Vodă care,
întorcându-se de la o vânătoare din
munţi, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul sihastru,
având sfat de taină cu voievodul, l-ar
fi înduplecat să ridice în apropiere, pe
frumoasa vale a Putnei, o mănăstire.

La aproximativ un kilometru de
Mănăstirea Putna se află Chilia lui
Daniil Sihastrul, duhovnicul lui Ștefan cel Mare. Este o grotă săpată într-o stâncă de pe valea pârâului Vițău,
azi clasificată ca monument istoric.
Anița Alexandra, XII D
Lumina Credintei
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Black – o perspectivă creștină asupra sensului
vieții

Michelle McNally este o fată
surdo-mută şi oarbă, căreia nu i s-au
dat multe şanse în viaţă. Ea este
complet izolată de restul lumii, fiind
violentă, confuză, trăind într-o beznă absolută, dar întâlnirea cu profesorul Debraj Sahai înseamnă totul
pentru ea. De la el a învăţat cum să
comunice cu ceilalţi, cât de frumoasă este lumea şi cum să trăiască, dar
mai ales să iasă din întuneric şi confuzie spre lumină, să-şi descopere
identitatea şi să realizeze că nu este
cu nimic inferioară celorlalţi.
Lumina Credintei

Michelle este o fată care şi-a
pierdut vederea și auzul după o boală
la vârsta de doi ani și trăieşte într-o
lume neagră unde este izolată în întunericul ei, prinsă de incapacitatea ei
de a vedea, de a auzi și de a se exprima. Ea crește şi devine din ce in ce
mai frustrată de întunericul din jurul
ei, făcând-o un copil necontrolat şi
violent. Părinții ei, Paul și Catherine,
sunt la capătul puterilor, încearcând
să o controleze, până într-o zi când o
lumină străluceşte din capătul tunelului. Debraj Sahai intră în viața lor, un
profesor în vârstă, care se ocupă cu
cei surzi și orbi. Acesta se vede ca un
magician excentric şi deziluzionat.
Aducerea fetei în lumină este o provocare pentru el.
Profesorul Sahai folosește metode dure, deși întotdeauna au fost în
beneficiul pe termen lung a lui Michelle. Iniţial, metodele sale nu sunt
îndeplinite cu aprobarea tatălui fetei, care cere ca profesorul Debraj să
plece din casă. Sahai rămâne în timp
ce tatăl lui Michelle este plecat timp
de 20 de zile cu afaceri, iar mama ei
aprobă continuarea lecţiilor, deoarece
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fiica ei putea să fie trimisă la un azil.
În a 20-a zi, Magicianul reușește să
o învețe pe Michelle câteva maniere
şi cuvinte. În ultimul moment, Sahai
devine frustrat în legătură cu comportamentul fetei și el o aruncă într-o
fântână cu apă din grădină. Michelle
începe să înțeleagă sensul cuvintelor.
Ea este capabilă să îşi recunoască
mama și tatăl și poate să pronunţe
primele silabe ale unor cuvinte suficient de mici pentru ea ca să înțeleagă.
Mulți ani mai târziu, Michelle a învățat foarte multe, devenind stăpână și
expresivă, chiar capabilă să danseze.
Profesorul convinge directorul unei
şcoli să-i acorde un interviu pe care
ea îl trece și visul ei este să urmeze
Facultatea de Arte.
Michelle se mută departe de
casă și trăiește cu Sahai și unul dintre
slujitorii acesteia. In urmatorii 2 ani,
ea se lupta pentru a termina şcoala,
dar din anumite cauze nu poate. Unul
dintre motive este acela că ea trebuie să se bazeze pe Debraj complet ,
dar această problemă este depășită
cu ajutorul directorului școlii care îi
pregăteşte manualele de la Facultatea
de Arte în Braille. Un alt motiv pentru eșecul ei este faptul că abilitățile
de dactilografiere lipsesc și tastarea
este singura ei cale de a scrie. Cu toate acestea, ea depășește acest deficit
atunci când începe să tasteze nervoasă cuvântul “întuneric”.
În timp ce Michelle suferă din
cauza eşecurilor, Debraj începe sa
50

cedeze în faţa Alzheimer-ului, prima
dată uitând ieșirea din biroul directorului și apoi de Michelle, lăsând-o
singură pe o bancă în oraş. După
participarea la nunta surorii ei, Michelle începe să se întrebe despre
dragostea pe care ea nu a experimentat-o niciodată. Doisprezece ani
de la înscriere, Michelle reușește să
absolve, părinții ei fiind foarte mândri de ea. Michelle refuză să poarte
roba neagră deoarece acest vis a fost
al ei si al profesorului Sahai şi doreşte ca el să o vadă primul.
Debraj Sahai este internat într-un spital din cauza incapacității
sale aproape complete de a-și aminti
trecutul sau să vorbească. Michelle
îl vizitează purtând roba ei și se văd
sclipiri de memorie: Debraj își dă
seama că ea a absolvit și chiar face
dansul victoriei.
Filmul se încheie cu o scenă
când Michelle merge printre o mulțime de oameni spre biserică, îmbrăcaţi în negru, cu lumânări în mână.
Prietena profesorului Sahai, domnişoara Nair, este profesoara lor şi alfabetul a început şi pentru Magician
ca la Michelle: nu cu A, B, C, D, E,
ci cu B, E, Z, N, Ă, ȋntuneric chemat
la lumină, la cunoaștere, la știință,
la ȋntâlnirea cu Cel ce este Lumina
lumii, Cale, Adevăr și Viață, chemat
la piroanele dumnezeieștii iubiri pe
care Fiul lui Dumnezeu le-a biruit!
Grecu Teodora, X D
Lumina Credintei
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Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan
Gură de Aur

David C. Ford

Cartea “Bărbatul şi femeia
în viziunea Sfântului Ioan Gură de
Aur” este un studiu amănunţit despre multiplele aspecte, practice şi teoretice, legate de căsătorie, viaţa familială, bărbatul şi femeia în cadrul
societăţii din vremurile vechi, cu
referiri la societatea contemporană.
David C. Ford realizeză în cuprinsul
Lumina Credintei

acestui volum, o analiză detalită şi
minuţioasă a scrierilor Sfânului Ioan
Gură de Aur, care s-a ocupat de toate aceste chestiuni intens dezbătute
încă din trecut.
Capitolul al VII-lea este intitulat „Familia şi relaţiile de cuplu”
şi tratează esenţa relaţiei dintre soţ
şi soţie, dezvoltată de Sfântul Ioan
Gură de Aur în cometariile la epistolele Sfântului Apostol Pavel. Capitolul dezvoltă următoarele teme:
autoritaea soţului, respectiv autoritatea soţiei în familie, reciprocitatea
în supunerea la poruncile divine, influenţa femeii asupra bărbatului, limitele supunerii soţiei şi menirea şi
rolul soţiei în familie. Toate acestea
ilustrează că exită un echilibru destul de greu de atins şi de menţinut în
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relaţia de cuplu, ţinând cont de dependenţa soţului de soţie şi simultan
a soţiei de soţ în realizarea acestui
echilibru. De asemenea, sunt puse în
prim plan autoritatea ambelor părţi
în diferite grade de manifestare şi
responsabilităţile care decurg din înfăptuirea căsătoriei şi începerea vieţii în cadrul familiei. Deşi în vremea
Sfântului Ioan Gură de Aur femeia
nu avea drepturi şi atribuţii politice
sau sociale, ea avea şi continuă să
aibă un rol absolut esenţial în viaţa
bărbatului. Sfântul Părinte eludează
aspectele legislative ale societăţii în
care trăia şi promovează principiile
creştine în viaţa de familie, extinzându-le asupra relaţionării membrilor familiei cu restul societăţii.

Ţinând cont de vederea de ansamblu oferită de Sfântul Ioan Hrisostom asupra menirii pe care o are
femeia în familie şi în societate, putem observa că el nu este promotor
al misoginismului, că nu are o vedere îngustă în ceea ce priveşte limitele atribuţiilor şi poziţiei femeii în
comparaţie cu cele ale bărbatului. Se
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ştie că în unele omilii ale sale Sfântul Părinte a luat uneori o atitudine
mai severă faţă de unele persoane
feminine mai importante ( şi aici nu
este avută în vedere numai împărăteasa Eudoxia ), inclusiv faţă de
Sfânta Fecioară Maria. Aceasta însă
nu se datorează unei atitudini de superioritate masculină a Sfântului
Ioan, ci o face în anumite contexte
teologice pentru a arăta ca în prim
plan este Mântuitorul Hristos, este
Dumnezeu, iar nu slăbiciunile şi posibilele minusuri omeneşti care pot
la un moment dat să altereze relaţia
omului cu Dumnezeu.
Referindu-ne la cartea în ansambu, autorul David C. Ford reuşeşte, printr-o investigare minuţioasă a gândirii şi exprimării specifice
Sfântului Ioan Gură de Aur, să ofere
o nouă imagine a consideraţiei de
care se bucură femeia în spiritualitatea creştină primară cât şi răsăriteană actuală. Acuzaţiile de misoginism
aduse teologiei creştine genuine
provin de la membrii unei societăţi
contemporane foarte mult îndepărtată de esenţa gândirii şi practicii
Bisericii apostolice. Aceste acuzaţii au totuşi o motivaţie în faptul că
unii reprezentaţi ai clerului apusean,
dar şi răsăritean au emis de-a lungul
timpului opinii mai puţin duhovniceşti, îndepărtate de spiritul şi litera Noului Testament şi ale scrierilor
Sfinţilor Părinţi, exagerând în severitate faţă de esenţa feminităţii şi
Lumina Credintei

Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur

în consecinţă punând femeia într-o
ipostază defavorabilă.
Cartea “Bărbatul şi femeia
în viziunea Sfântului Ioan Gură de
Aur” este un îndrumar de lectură şi
de interpretare corectă a spiritului
în care nu doar Sfântul Ioan Gură
de Aur, ci şi toţi autorii patristici au
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explicat Sfintele Scripturi spre folosul practic al credincioşilor, astfel
încât aceştia să facă faţă situaţiilor
concrete ale vieţii în aşa fel încât să
păstreze o relaţie cât mai adecvată
cu Dumnezeu şi cu semenii.
Amaziliței Sabina, XIE
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